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Đề thi này có 03 trang 

Câu 1: (4,0 điểm) 

1. Cho bộ bốn số lượng tử của electron cuối cùng trên nguyên tử của các nguyên 

tố A, X, Z như sau:   A: n = 3, l = 1, m = - 1, s = -1/2 

X: n = 2, l = 1, m = - 1, s = -1/2 

Z: n = 2,  l = 1, m =  0,  s = +1/2 

a) Viết cấu hình electron và xác định A, X, Z. 

b) Cho biết trạng thái lai hoá và cấu trúc hình học của các phân tử và ion sau: ZA2, 

AX2, AX3
2-, AX4

2-. 

c) Giải thích vì sao AX3
2- lại có khả năng hoà tan A tạo thành A2X3

2-. 

2. Ở 25oC cặp Cu+/Cu có 0

1E = 0,52V và cặp Cu2+/Cu có 0

2E = 0,16V. Trong môi trường 

amoniac các ion Cu+ và Cu2+ tạo thành các ion phức [Cu(NH3)2]+ có lgKb1 = 10,9 và 

[Cu(NH3)4]2+ có lgKb2 = 12,7 (Kb1 và Kb2 là các hằng số bền tổng của các ion phức tương ứng). 

a) Tính thế khử chuẩn 0

3E  của cặp [Cu(NH3)2]+/Cu và 0

4E  của cặp 

[Cu(NH3)4]2+/[Cu(NH3)2]+ 

b) So sánh độ bền của Cu (I) trong nước và trong ammoniac 

Câu 2: (4,0 điểm) Tính chất nhiệt động của một số phân tử và ion ở trạng thái tiêu 

chuẩn tại 25oC như sau: 

 C3H8(k) O2(k) CO2(k) H2O(l) 2

3CO (aq) OH-
(aq) 

0

SH (kJ/mol) -103,85 0 - 393,51 - 285,83 - 677,14 - 229,99 

S0(J/molK) 269,91 205,138 213,74 69,91 - 56,9 - 10,75 

Xét quá trình oxi hoá hoàn toàn 1 mol C3H8(k) với O2(k) tạo thành theo cách thuận 

nghịch (trong 1 tế bào điện hoá). 

1. Tính H0, U0, S0, G0 của phản ứng trên. 

2. Tính nhiệt, công thể tích, công phi thể tích (tức là công hữu ích) mà hệ trao đổi 

với môi trường. 

3. Tính S của môi trường và S tổng cộng của vũ trụ khi tiến hành quá trình trên. 

4. Một mô hình tế bào điện hoá khác làm việc dựa trên phản ứng oxi hoá C3H8(k) 

bởi O2(k) khi có mặt dung dịch KOH 5M với điện cực Pt. Các loại phân tử và ion (trừ 

KOH) đều ở trạng thái tiêu chuẩn. 

a) Thiết lập sơ đồ pin. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong pin trên các 

điện cực và phản ứng tổng cộng xảy ra trong pin. 

b) Nếu từ tế bào điện hoá đó, ở 25oC, ta thu được dòng điện 100 mA. Hãy tính 

công suất cực đại có thể đạt được. 
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Câu 3: (3,0 điểm) 

1. Nêu phương pháp hóa học có thể dùng để loại các chất độc sau: 

a) SO2, NO2, HF trong khí thải công nghiệp. 

b) Lượng lớn khí Cl2 có trong phòng thí nghiệm. 

c) Pb2+ hoặc Cu2+ trong nước thải các nhà máy. 

Viết đầy đủ các phương trình phản ứng được sử dụng trong các phương pháp trên. 

2. Để xác định hàm lượng oxi tan trong nước, người ta lấy 100,00 ml nước rồi cho 

ngay MnSO4 dư và NaOH vào nước. Sau khi lắc kĩ (không cho tiếp xúc với không khí) 

Mn(OH)2 bị oxi oxi hoá thành MnO(OH)2. Thêm axit dư, khi ấy MnO(OH)2 bị Mn2+ khử 

thành Mn3+. Cho KI dư vào hỗn hợp, Mn3+ oxi  hoá 
I  thành 

3
I . Chuẩn độ 

3
I  hết  

10,50 ml Na2S2O3 9,800.10-3M. 

a) Viết các phương trình ion của các phản ứng đã xảy ra trong thí nghiệm. 

b) Tính hàm lượng (mmol/l) của oxi tan trong nước. 

Câu 4: (4,0 điểm) 

1. Anetol có phân tử khối là 148,2 và hàm lượng các nguyên tố: 81,04% C;  

8,16% H; 10,8% O. Hãy: 

a) Xác định công thức phân tử của anetol. 

b) Viết công thức cấu tạo của anetol dưạ vào các thông tin sau: 

- Anetol làm mất màu nước brom; 

- Anetol có hai đồng phân hình học;  

- Sư ̣oxi hóa anetol tạo ra axit metoxibenzoic (M) và sư ̣nitro hóa M chỉ cho duy nhất 

axit metoxinitrobenzoic. 

c) Viết phương trình của các phản ứng: (1) anetol với brom trong nước; (2) oxi 

hóa anetol thành axit metoxibenzoic; (3) nitro hóa M thành axit metoxinitrobenzoic. Gọi 

tên của anetol và tất cả các sản phẩm hữu cơ nêu trên theo danh pháp IUPAC. 

2. a) Viết sơ đồ điều chế hai hoạt chất chính trong “chất độc da cam” là  

Axit 2,4-điclophenoxiaxetic (2,4-D) và Axit 2,4,5- triclophenoxiaxetic (2,4,5-T) mà quân 

đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ nguyên liệu tương ứng là  

2,4- điclophenol và 2,4,5- triclophenol. 

b) Trong quá trình sản xuất 2,4-D và 2,4,5-T luôn tạo ra một lượng nhỏ tạp chất là 

đioxin. Đó là một chất cực độc, tác dụng ngay ở nồng độ cực nhỏ gây ra những tai họa 

cực kì nguy hiểm như: ung thư, quái thai, dị tật ... Hãy viết phương trình tạo ra chất độc 

đioxin trong quá trình điều chế hoạt chất của “chất độc da cam” nói trên. 

Câu 5: (5,0 điểm) 

1. Atenolol (C14H22N2O3) được sử dụng để điều trị một số bệnh tim mạch. Atenolol 

có thể được tổng hợp qua các bước sau: tổng hợp p-hiđroxiphenylaxetamit (A) từ phenol; 

tổng hợp epiclohiđrin O

Cl

 (B) từ propen; cho A phản ứng với B (xúc tác NaOH), 

thu được hai sản phẩm chính là D và E cùng với một sản phẩm phụ là G. Isopropylamin 

phản ứng với D, E đều cho atenolol. Biết phân tử khối của D = 207, E = 243,5 và G = 358 

(được sử dụng các hóa chất cần thiết). 

a) Viết sơ đồ các phản ứng tổng hợp A từ phenol; B từ propen. Xác định công 

thức cấu tạo của D, E, G. 
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b) Viết các phản ứng của isopropylamin với D, E tạo thành atenolol, biết rằng 

atenolol là một ete thơm.   

2. Thủy phân hoàn toàn polypeptit A người ta thu được các amino axit: Val Trp Met2 

Gly2 Lys Ala2 Ile Pro Asp Arg Tyr Cys. Thủy phân A bằng xúc tác trypsin thì thu được các 

phân đoạn sau: Val-Trp-Met-Gly-Lys,  Ala-Ile-Pro-Met-Asp-Arg, Tyr-Ala-Gly-Cys. Nếu 

dùng xúc tác chymotrypsin thì thu được: Ala-Gly-Cys, Met-Gly-Lys-Ala-Ile-Pro-Met-

Asp-Arg-Tyr, Val-Trp. Hãy xác định trình tự các amino axit trong A. 

3. Biểu thức tốc độ phản ứng tách nước của ancol có xúc tác axit là  

V = k[ROH][H+] 

a) Viết cơ chế 3 bước thích hợp với biểu thức tốc độ phản ứng trong phản ứng 

tách nước của ancol CH3CH(OH)CH3. 

b) Xác định bước chậm và giải thích tại sao? 

c) Chứng tỏ biểu thức tốc độ phản ứng này phù hợp với cơ chế. 

d) Cho biết tên của cơ chế phản ứng trên. 

--- HẾT --- 

Họ tên thí sinh: ...........................................................Số báo danh: ...................... 
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