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CHƯƠNG 3 

 

NHIỆT ĐỘNG HỌC HOÁ HỌC 
Câu 1. Thông số trạng thái là: 

A. Là những đại lượng vật lý vĩ mô đặc trưng cho trạng thái của hệ. 

B. Là những đại lượng vật lý  vi mô đặc trưng cho trạng thái của hệ. 

C. Là những đại lượng vật lý  vi mô qui định cho trạng thái của hệ. 

D. Là những đại lượng vật lý vĩ mô qui định cho trạng thái của hệ. 

Câu 2. Thông số cường độ có tính chất: 

A. Thông số đó có độ lớn phụ thuộc vào lượng chất. 

B. Thông số đó có độ lớn không phụ thuộc vào lượng chất. 

C. Thông số đó có độ lớn phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất. 

D. Thông số đó có độ lớn không phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của lượng chất. 

Câu 3. Định luật Hess  cho ta biết : 

A. thng ΔΗΔΗ  . B. thng ΔΗΔΗ  . C. 0ΔΗΔΗ thng  . D. B và C đúng 

Câu 4. Biểu thức toán của nguyên lý I nhiệt động học, dựa trên: 

A. Định luật bảo toàn khối lượng.  B. Định luật bảo toàn năng lượng. 

C. Định luật bảo toàn xung lượng.  D. Định luật bảo toàn động lượng. 

Câu 5. Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và .....với môi trường: 

A. Công.  B. Năng lượng. C. Nhiệt Q.  D. Bức xạ. 

Câu 6. Chọn phát biểu đúng: 

A. Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường và có thể tích luôn thay đổi. 

B. Hệ đọan nhiệt là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường. 

C. Hệ cô lập là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường và có nhiệt độ luôn không đổi. 

D. Hệ đọan nhiệt là hệ không trao đổi nhiệt với môi trường. 

Câu 7. Chọn phát biểu đúng: 

A. Hiệu ứng nhiệt phản ứng đo ở điều kiện đẳng áp bằng biến thiên Entanpi H của hệ. 

B. Phản ứng thu nhiệt có  H < 0. 

C. Phản ứng tỏa nhiệt  có H > 0. 

D. Hiệu ứng nhiệt phản ứng không phụ thuộc điều kiện cũng như nhiệt độ chất đầu và sản 

phẩm tạo thành. 

Câu 8. Chọn phát biểu đúng: 

A. Sinh nhiệt của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành chất đó. 

B. Sinh nhiệt của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó. 

C. Sinh nhiệt tiêu chuẩn của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành 1 mol 

chất đó ở điều kiện tiêu chuẩn. 

D. Sinh nhiệt tiêu chuẩn của một hợp chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành 1 mol 

chất đó từ các đơn chất ứng với trạng thái tự do bền vững nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Câu 9. Chọn phát biểu đúng: 

A. Thiêu nhiệt của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó bằng oxi. 

B. Thiêu nhiệt của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó để tạo ra 

oxít cao nhất. 

C. Thiêu nhiệt của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó bằng oxi 

để tạo thành sản phẩm đốt cháy ở điều kiện tiêu chuẩn. 

D. Thiêu nhiệt của một chất hữu cơ là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó 

để tạo thành sản phẩm đốt cháy. 

Câu 10. Chọn phát biểu đúng: 

A. Thông số trạng thái là các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất nhiệt động của hệ và 

có tính chất như nhau. 

B. Thông số trạng thái là các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất nhiệt động của hệ và 

chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và cuối.. 

C. Thông số trạng thái có 2 loại là thông số cường độ và thông số dung độ trong đó thộng số 

cường độ là thông số phụ thuộc vào lượng chất còn thông số dung độ không phụ thuộc lượng chất. 



Hoá đại cương - Hệ cao đẳng chuyên nghiệp         Giảng viên: Đỗ Khắc Toàn 

 

http://toandkali.wordpress.com   Email. toandkali@yahoo.com  

D. Thông số trạng thái có 2 loại là thông số cường độ và thông số dung độ trong đó thông số 

cường độ là thông số không phụ thuộc vào lượng chất còn thông số dung độ phụ thuộc lượng chất. 

Câu 11. Hệ đóng ( hệ kín ) là hệ như thế nào? 

A. Là hệ không trao đổi chất và năng lượng với môi trường 

B. Là hệ không trao đổi chất nhưng có thể trao đổi năng lượng với môi trường  

C. Là hệ có thể trao đổi chất nhưng không trao đổi năng lượng với môi trường  

D. Cả A B C đều sai 

Câu 12. Hệ cô lập là hệ: 

A. Có thể trao đổi chất và năng lượng với môi trường 

B. Là hệ không trao đổi cả chất và năng lượng với môi trường 

C. Là hệ không trao đổi chất nhưng có trao đổi năng lượng với môi trường  

D. Là hệ có trao đổi chất nhưng không trao đổi năng lượng với môi trường 

 

CHIỀU VÀ DIỄN BIẾN CỦA QUÁ TRÌNH 

Câu 13. Đặc điểm của quá trình chuyển pha là…. 

A. Thuận nghịch. B. Nhiệt độ không đổi  C. Không thuận nghịch. D. A, B đều đúng 

Câu 14. Khi dùng ΔS để xét chiều cho quá trình sẽ dẫn đến một giả thiết phải đặt ra là: 

A. Hệ cô lập.     B. Hệ không được trao đổi chất với môi trường. 

C. Không thể có hệ cô lập tuyệt đối.  D. Chỉ có thể xét hệ ở tính tương đối. 

Câu 15. Hàm H, G và S có mối quan hệ rằng buộc theo mô tả toán học như sau: 

A. H = G - T.S.  B. G = H - T.S. C. T.S = G + H  D. G = - H + T.S 

Câu 16. Cho phản ứng: Cl2 (k)  +  H2 (k) = 2HCl (k), xảy ra trong bình kín. Vậy sau khi đạt cân 

bằng thì áp suất trong hệ sẽ: 

A. Tăng.   B. Giảm.  C. Không thay đổi. D. Không dự đoán được. 

Câu 17. Cho phản ứng: Cl2 (k)  +  H2 (k) = 2 HCl (k), xảy ra trong bình kín, khi phản ứng diễn ra 

cần làm lạnh để ổn định nhiệt độ cho hệ, vậy phản ứng: 

A. Thu nhiệt.  B. Toả nhiệt.  C. Sinh công.  D. Nhận công. 

Câu 18. ΔS là tiêu chuẩn để xét chiều cho hệ: 

A. Cô lập.  B. Hở   C. Kín   D. Không cô lập. 

Câu 19. Chọn phát biểu đúng: 

Phản ứng:  CaCO3(r)   =     CaO(r )  +   CO2(k) thu nhiệt và không tự diễn biến nên: 

A. H > 0, S > 0, G < 0.   B. H > 0, S > 0, G > 0. 

C. H < 0, S < 0, G > 0.   D. H < 0, S < 0, G < 0. 

Câu 20. Chọn phát biểu đúng: 

A. H2O(l)  =  H2O(k) có S1 < 0   B. 2Cl(k)    =  Cl2(k)   có S2 > 0 

C. C2H4(k) + H2(k)  =  C2H6(k) có S3 > 0  D. N2(k)  +   3H2(k)  =  2NH3(k) có S4 < 0 

Câu 21. Chọn phát biểu đúng:  

Cho các phản ứng sau: 

H2O(l)  =  H2O(k)    S1  

2Cl(k)    =  Cl2(k)      S2  

C2H4(k) + H2(k)  =  C2H6(k)  S3  

N2(k)  +   3H2(k)  =  2NH3(k)  S4  

 Biến thiên entropy của các phản ứng là: 

A. S1 > 0, S2 < 0, S3 < 0, S4 < 0.  B. S1 < 0, S2 > 0, S3 > 0, S4 > 0. 

C. S1 > 0, S2 > 0, S3 > 0, S4 < 0.  D. S1 < 0, S2 < 0, S3 > 0, S4 > 0. 

Câu 22. Trường hợp nào dưới đây phản ứng có thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào: 

A. H < 0, S < 0 B. H < 0, S > 0 C. H > 0, S < 0 D. H > 0, S > 0 

Câu 23. Trường hợp nào dưới đây phản ứng không thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào: 

A. H <0, S <0 B. H <0, S >0 C. H >0, S <0 D. H >0, S >0 

Câu 24. Thông số cường độ là những thông số như thế nào? 

A. Không phụ thuộc vào lượng chất như: nhiệt độ, áp suất, nồng độ, mật độ… . 

B. Phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất. 

C. Phụ thuộc vào nồng độ. 
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D. A, B, C đều đúng. 

Câu 25. Tính 0

298G của phản ứng sau: 

   )(2)(2)(2)(4 2 lkkk OHCOOCH   

Biết thế đẳng áp hình thành chuẩn là  : 

 Chất   CH4(k)    CO2(k)          H2O(l) 

).( 10

298

 molKJG  -50,79  -394,38 -237,19 

A. 817,97 KJ.mol
-1

 B. – 817,97 Kcal.mol
-1

 C. – 817,97 KJ.mol
-1

 D. – 717,97 KJ.mol
-1

 

Câu 26. Cho phản ứng:  

 KJNHCOCOONHNH kkr 3,159,2 0

298)(3)(2)(24   

Hãy tính sinh nhiệt của NH3(k) ở 25
0
C dựa vào số liệu sau: 

Chất    NH4COONH2(r) CO2(k)  NH3(k) 

)/(0

,298 molKJsn   -645,2   -393,5                  ?  

 A. -46,2 KJ  B. -46,2 KJ.mol
-1

 C. - 56,2 KJ.mol
-1

 D. -66,2 KJ.mol
-1

 

Câu 27. Cho phản ứng: 

  )(2)(2)(32)(32 kkrr OHCOCONaNaHCO   

Và các số liệu sau:   

 Chất        NaHCO3(r)    Na2CO3(r)   CO2(k)  H2O(k) 

 )/(0

,298 molKJsn  -948       -1131   -393,5             -241,8 

 ).( 110

298

 molKJS    102,1         136              213,7    188,7 

Tính 0

298G của phản ứng. 

 A. 10,1 KJ.mol
-1

 B. 20,1 KJ.mol
-1

 C. 30,1 KJ.mol
-1

 D. 40,1 KJ.mol
-1

 

Câu 28. Cho phản ứng sau ở 25
0
C: 

  )(2)()(2
2

1
kkk OCOCO   

Dựa vào các số liệu sau đây: 

  Chất    O2(k)  CO2(k)  CO(k) 

 )/(0

,298 molKJsn     0           -393,51        -110,52 

 ).( 110

298

 molKJS    205,03  213,64  197.91 

Tính 0

298G của phản ứng. 

 A. 357,13 KJ.mol
-1

    B. 157,13 KJ.mol
-1

   

C. 457,13 KJ.mol
-1

    D. 257,13 KJ.mol
-1

 

Câu 29. Cho phản ứng: 

   235 ClPClPCl   

Tính entropi của phản ứng biết:  

     )./(0

298 KmolcalS  

    PCl5    84,3 

    PCl3  74,6 

   Cl2  53.3  

 A. 53,6 cal.mol
-1

.K
-1 

.     B. 23,6 cal.mol
-1

.K
-1

. 

 C. 43,6 cal.mol
-1

.K
-1

     D. 33,6 cal.mol
-1

.K
-1

 

Câu 30. Cho phản ứng: 

  )(2)(3)(5 klr ClPClPCl   

Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng biết: 

 ).( 10

298

 molKcal  

PCl5(r ) -88,3 

PCl3(l) -66,7 

Cl2(k) 0 
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 A. 11,6 Kcal.mol
-1

  B. 21,6 Kcal.mol
-1

 C. - 11,6 Kcal.mol
-1

 D. – 21,6 Kcal.mol
-1

 

 

CÂN BẰNG HÓA HỌC 

Câu 31. Trong  hoá học trạng thái cân bằng có tính chất: 

A. Cân bằng động.    B. Cân bằng tuyệt đối. C. Cân bằng tĩnh.  D. Cân bằng như cơ học.                     

Câu 32. Trong biểu thức Kp = Kc(RT) 
Δn

, vậy Δn là : 

A. Biến thiên số mol khí trong phản ứng. B. Biến thiên số mol trong phản ứng. 

C. Biến thiên số mol của pha lỏng.  D. Biến thiên số mol của chất rắn. 

Câu 33. Người ta gọi cân bằng phản ứng là một cân bằng động vì lý do: 

A. Khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra. 

B. Khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra cùng vận tốc. 

C. Khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra nhưng cùng chiều. 

D. Khi cân bằng phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra nhưng khác chiều. 

Câu 34. Các hằng số cân bằng : Kp = Kc khi phản ứng có: 

A. n = 1.   B. n = 0.   C. Δn ≠ 0.  D. Δn ≠ 1. 

Câu 35. Cho phản ứng: Fe2O3(r) + 3CO(k) = 2 Fe(r) + 3CO2(k), vậy hằng số cân bằng Kp có dạng : 

A. 
3

co

3

co
p

2
P

P
K  . B. 

3

co

3

co

p
P

P
K 2 .   C. 3

co

3

cop .PPK
2

 . D. cocop .3P3PK
2

 . 

Câu 36. Xét phản ứng: CaCO3(r) = CaO(r) + CO2(k). Vậy Kp của phản ứng trên là: 

A. 
2cop PK  .     B. 

2co

p
P

1
K  .   

C. 
][CaO].[COK 2p 

    D. 
  3

co

p
CaCO.CaO

P
K 2 . 

Câu 37. Khi phản ứng đạt cân bằng thì: 

A. 0ΔG  . B. 0ΔG  .  C. 0ΔG    D. 0ΔG  . 

Câu 38. Khi phản ứng có Δn = 0 thì : 

A. KcKp  . B. 0KcKp  . C. 1KcKp  . D. 1KcKp  . 

Câu 39. Cân bằng trong phản ứng hoá học chỉ có tính chất: 

A. Tuyệt đối. B. Tương đối.  C. Tĩnh.  D. Động. 

Câu 40. Cho phản ứng: CaCO3 (rắn) = CaO (rắn) + CO2 ↑, vậy biến thiên số mol khí của hệ bằng: 

A. Δn = 1. B. Δn = 2.  C. Δn = 3.  D. Δn = 0. 

Câu 41. Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5,3 mol H2 thì tạo ra 9,5 mol HI lúc cân bằng. Xác 

định hằng số cân bằng của phản ứng. 

A. Kc = 5,36 B. Kc = 59,0  C. Kc = 50,49  D. Kc = 5,63 

Câu 42. Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5,3 mol H2 thì tạo ra 9,5 mol HI lúc cân bằng. Xác 

định lượng HI thu được khi xuất phát từ 8 mol I2 và 3 mol H2. 

A. 5,36 mol B. 5,70 mol  C. 5,75 mol  D. 5,66 mol 

Câu 43. Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5,5 mol H2 thì tạo ra 10 mol HI lúc cân bằng. Xác 

định hằng số cân bằng của phản ứng. 

A. Kc = 50,90 B. Kc = 6,67  C. Kc = 65,67  D. Kc = 66,67 

Câu 44. Đun nóng một bình kín chứa 8 mol I2 và 5,5 mol H2 thì tạo ra 10 mol HI lúc cân bằng. Xác 

định lượng HI thu được khi xuất phát từ 8 mol I2 và 3 mol H2. 

A. 17,56 mol B. 5,70 mol  C. 5,75 mol  D. 5,80 mol 

Câu 45. Δn của phản ứng: 4HCl (k) +O2 = 2H2O(h) + 2Cl2 có giá trị là: 

A. -1  B. 0   C. 1   D. 2 

Câu 46. Δn của phản ứng: 3Fe (r) + 4 H2O (h) = Fe3O4 (r) + 4H2 (k) có giá trị là: 

A. -1  B. 0   C. 1   D.2 

Câu 47. Sắt tác dụng với hơi nước theo phản ứng: 

3Fe (r) + 4 H2O (h) = Fe3O4 (r) + 4H2 (k) 

Hằng số cân bằng Kp của phản ứng là: 
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A. 

cb













OHFe
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p
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243
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cb















O2H
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4

Fe

H

4

OFe

p
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C. 
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cb
OH
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Câu 48. Có phản ứng thuận nghịch sau: 

N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) 

Hằng số cân bằng Kp của phản ứng là: 

A. 

cb
HN

NH

p

22

3

.PP

P
K













     B. 

cb















3

22

NH

HN

p
P

.PP
K   

C. 

cb
H

3

N

NH
2

p

2
2

3

.PP

P
K













 .    D. 

cb
NH

2

H
3

N

p

3

2
2

P

.PP
K













  

Câu 49. Ở một nhiệt độ, phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 4. 

A   +  B        C   +    D 

Tại một thời điểm nào đó, ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0,2 M; [B]=0,2 M; 

[C]=0,2 M; [D]=0,4 M. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này: 

A. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng B. Phản ứng đang diễn theo chiều thuận 

C. Phản ứng đang diễn theo chiều nghịch D. Không thể biết được 

Câu 50. Ở một nhiệt độ, phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 4. 

A   +  B        C   +    D 

Tại một thời điểm nào đó, ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0,1 M; [B]=0,2 M; 

[C]=0,2 M; [D]=0,4 M. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này: 

A. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng B. Phản ứng đang diễn theo chiều thuận 

C. Phản ứng đang diễn theo chiều nghịch D. Không thể biết được 

Câu 51. Ở một nhiệt độ, phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 8. 

A   +  B        C   +    D 

Tại một thời điểm nào đó, ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0,1 M; [B]=0,1 M; 

[C]=0,3 M; [D]=0,3 M. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này: 

A. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng B. Phản ứng đang diễn theo chiều thuận 

C. Phản ứng đang diễn theo chiều nghịch D. Không thể biết được 

Câu 52. Khi đun nóng hiđrô iodua HI phân hủy, tại nhiệt độ nào đó ta có: 

2HI(k)      H2(k)    +    I2(k)         
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Vậy tỉ lệ % HI phân hủy tại nhiệt độ đó là: 

A. 10%  B. 20%  C. 30%  D. 40% 

Câu 53. Ở một nhiệt độ, phản ứng thuận nghịch dưới đây có hằng số cân bằng Kc = 9/4. 

CO2 (k)   +   H2 (k)       CO(k)    +    H2O (k) 

Giả sử lúc đầu ta đưa vào bình phản ứng 1 mol CO2, 1 mol H2, 1 mol CO và 1 mol H2O. Vậy, 

tại thời điểm cân bằng, số mol CO có là: 

A. 0,12 mol B. 0,24 mol  C. 1,20 mol  D. 2,40 mol 

Câu 54. Trộn 1,0 mol A, 1,4 mol B và 0,5 mol C vào bình dung tích 1,0 lít. Phản ứng xảy ra:   

A(k)   +   B(k)      2C(k)   

khi cân bằng nồng độ của C là 0,75 M. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng là: 

A. 0,05  B. 0,50   C. 5,0   D. 50 

Câu 55. Phản ứng 2NO2   N2O4 có Kp = 9,18 ở 25
0
C, ở cùng nhiệt độ đó một hỗn hợp 

gồm: 0,90 atm N2O4 và 0,10 atm NO2 thì phản ứng sẽ: 

A. Theo chiều thuận.    B. Theo chiều nghịch. 

C. Theo chiều tăng áp suất.   D. Theo chiều giảm số mol khí. 

Câu 56. Phản ứng 2NO2 N2O4. Khi làm lạnh phản ứng thì màu nâu nhạt dần. Vậy 
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A. Phản ứng theo chiều thuận là thu nhiệt . B. Phản ứng theo chiều nghịch là thu nhiệt. 

C. Phản ứng theo chiều thuận là toả nhiệt. D. Phản ứng theo chiều nghịch là toả nhiệt. 

Câu 57. Khi hạ nhiệt độ của phản ứng 2NO2   N2O4 thì màu nâu nhạt dần. Vậy Kp: 

A. Tăng . B. Giảm .  C. Không đổi.  D. Không đủ dữ kiện để khẳng định 

Câu 58. Cho phản ứng giữa FeCl3 và KCNS xảy ra theo phản ứng: 

  KClCNSFeKCNSFeCl 3)(3 33   

        Màu vàng   Không màu            đỏ máu         không màu 

Cường độ máu của dung dịch sẽ tăng khi thêm vào hỗn hợp phản ứng dung dịch sau: 

 A. FeCl3  B. KCl  C. Fe(CNS)3  D. KCl và Fe(CNS)3 

 

---The end --- 


