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PHÒNG GD- ðT PHÙ CÁT            ðỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2010-2011 
Môn: Hóa học – Lớp 9 

                                                        Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát ñề ) 
    Ngày kiểm tra: 11/5/2011 

I/ Trắc nghiệm : (5 ñiểm). 
   Hãy khoanh tròn một chữ cái A,B,C,D ñứng trước câu trả lời ñúng. 
Câu 1. ( 0,5ñiểm ) Dãy phi kim nào sau ñây ñược sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là ñúng. 
A.F, Cl, S, P                         B. P, S, Cl, F                     C. Cl, F, S, P               D. F, S, P, Cl               
Câu 2: ( 0,5 ñiểm) Cho các chất khí CO2,H2,CO, HCl. Dãy chất nào sau ñây tác dụng ñược với NaOH. 
A. CO,CO2,SO2                   B. CO2,SO2,HCl                 C. CO2,CO,HCl          D. CO2,CO,H2 
Câu 3: ( 0,5 ñiểm) Nhóm gồm các khí ñều phản ứng với nước ở ñiều kiện thường là. 
A. CO,CO2                      B. CO2,Cl2                           C.H2,Cl2                     D.CO,H2   
Câu 4: ( 0,5 ñiểm)  ðốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2,H2O,N2. X có thể là 
A. Tinh bột                      B. Ben zen                           C.Chất béo                 D. Protein 

Câu 5: ( 0,5 ñiểm)  Trong nhóm các hỉñrocacbon sau, nhóm hỉñrocacbon nào có phản ứng ñặt trưng là phản 
ứng cộng: 
A. CH4, C2H4                      B. C2H4, C6H6                      C. C2H4, C2H2            D. C2H2, C6H6 

Câu 6: (0,5ñiểm )  Khí C2H2 lẫn khí CO2, SO2, hơi nước. ðể thu ñược khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp 
khí qua.  
A.Dung dịchnước Brom dư                                  C. Dung dịch NaOH dư rồi qua dung dịch H2SO4 ñặc     
B.Dung dịch kiềm dư                                            D.Dung dịch nước Brom dư rồi qua dung dịch H2SO4 ñặc     
Câu 7: ( 0,5 ñiểm) Một hợp chất hữu cơ là chất khí ít tan trong nước, hợp chất tham gia phản ứng cộng với 
Brom, ñốt cháy hoàn toàn một thể tích khí này cần 3 thể tích oxi sinh ra 2 thể tích hơi nước và khí cạcbonic. 
Hợp chất ñó là. 
A. CH4                                B. C2H2                                  C. C2H4                       D. C6H6 
Câu 8: ( 0,5 ñiểm)  Có bao nhiêu axit trong các chất sau: CH3-COOH, CH3-CH2-CHO, CH3-CH2-CH3, 
HCOOH, CH3-CH2-OH 
A. 1                                B.2                                         C.3                              D.4     
Câu 9: ( 0,5 ñiểm)  Chất nào sau ñây thực hiện ñược phản ứng tráng gương: 
A. Tinh bột                         B. Glucozo                             C.Rượi êtilic              D. Saccarozơ 
Câu 10: ( 0,5 ñiểm)  ðể giải phóng 10,8 gam bạc cần lấy bao nhiêu ml dung dịch glucozơ 0,5M tham gia 
phản ứng tráng gương ( biết phản ứng xảy ra hoàn toàn ) 
A. 50ml                              B. 0,05ml.                               C. 0,1ml                     D. 100ml  
 
II/ Tự luận: ( 5 ñiểm ) 
Câu 1: ( 1,5 ñiểm ) Có ba chất lỏng ñựng trong ba lọ không nhãn: Rượu etilic, axit axêtic, dầu ăn tan trong 
rượu etilic. Chỉ dùng nước và quì tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên. 
 
Cấu 2: ( 1,5 ñiểm ) Viết phương trình biểu diễn theo sự biến hóa sau? 
 Can xicacbua              Axêtilen             Êtilen              Rượu etilic              Axitaxetic             Etylaxetat 
 
Câu 3: ( 2 ñiểm ) Có hỗn hợp gồm êtilen, axêtilen ñược chia làm hai phần bằng nhau:  
Phần 1: Dẫn hỗn hợp qua bình chứa dung dịch Brom thấy khối lượng bình Brom tăng 0,68 gam 
Phần 2: ðem ñốt cháy hoàn toàn phải dùng 1,568 lít oxi (ñktc ). 
   Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí ban ñầu.  
    Biết: Ag = 108, C = 12 , H = 1, O = 16, Br = 80 
 
 
 


