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Đề thi gồm 5 trang
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Chia m gam hỗn hợp M gồm hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đ ồng đ ẳng thành
2 phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với Na (dư), được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Cho
phần hai phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M 1 chứa hai anđehit
(ancol chỉ biến thành anđehit). Toàn bộ lượng M1 phản ứng hết với AgNO3 trong NH3, thu
được 86,4 gam Ag. Giá trị của m là

A. 24,8 gam

B. 30,4 gam
C. 15,2 gam
D. 45,6 gam
Câu 2: Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho
phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. Phần thứ hai
tác dụng vừa đủ với dung dịch M là hỗn hợp HCl, H 2SO4 loãng thu được 167,9 gam muối
khan. Số mol của HCl trong dung dịch M là
A. 1,75 mol
B. 1,50 mol
C. 1,80 mol
D. 1,00 mol
Câu 3: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không
khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A 1. Cho A1 vào nước dư khuấy đều được
dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C 1. Cho khí CO dư qua bình chứa C1 nung
nóng được hỗn hợp rắn E (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa tối đa:
A. 1 đơn chất và 2 hợp chất.
B. 3 đơn chất.
C. 2 đơn chất và 2 hợp chất.
D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.
Câu 4: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách
kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu đ ược 5,24 gam chất r ắn. Giá trị a nào
sau đây là phù hợp?
A. 9,43.
B. 11,5.
C. 9,2.
D. 10,35.
Câu 5: Cho hỗn hợp Na, Al, Fe, FeCO 3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết
tủa rồi chia làm 2 phần. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Phần 2 đem tác
dụng với dung dịch HCl dư. Số phản ứng oxi hóa khử xảy ra là:
A. 5.
B. 6.
C. 8.
D. 7.
Câu 6: Cho sơ đồ dạng: X → Y → Z. Cho các chất sau đây: etilen, etyl clorua, ancol etylic.
Số sơ đồ nhiều nhất thể hiện mối quan hệ giữa các chất trên là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 7: Cho các chất sau: propyl clorua, anlyl clorua, phenyl clorua, natri phenolat, anilin,
muối natri của axit amino axetic, ancol benzylic. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH
loãng khi đun nóng là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 9: Oxi hoá 25,6 gam CH3OH (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành
hai phần bằng nhau Phần 1 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m gam
Ag. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 1M. Hiệu suất quá trình oxi hoá
CH3OH là 75%. Giá trị của m là

A. 64,8.
B. 32,4.
C. 129,6.
D. 108.
Câu 10: Đốt cháy 0,2 mol hợp chất A thuộc loại tạp chức thu đ ược 26,4 gam khí CO 2, 12,6
gam hơi H2O, 2,24 lít khí nitơ (đktc) và lượng O 2 cần dùng là 0,75 mol. Số đồng phân của A
tác dụng được với dung dịch NaOH và HCl là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 11: Số đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C 8H10O tác dụng được với
NaOH là
A. 9.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
Câu 12: Cho các phản ứng: (I) Fe + HCl → ; (II) Fe3O4 + H2SO4 (đặc) → ;
(III)KMnO4 + HCl → ; (IV) FeS2 + H2SO4 (loãng) → ; (V) Al + H2SO4 (loãng) → ;
Số phản ứng mà H+ đóng vai trò là chất oxi hoá là:
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 13: Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo
số mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H 2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt
khác 13,2 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết t ủa. Giá tr ị
của p là
A. 9,72.
B. 8,64.
C. 10,8.
D. 2,16.
Câu 14: Các nhận định sau: 1)Axit hữu cơ là axit axetic. 2)Giấm ăn là dung dịch axit axetic
có nồng độ từ 2% - 5%. 3)Khi cho 1 mol axit hữu cơ (X) tác dụng với Na dư, số mol H 2 sinh
ra bằng ½ số mol X và khi đốt cháy axit X thì thu đ ược n(H 2O) : nCO2 =1. Vậy X là axit no
đơn chức no. 4)Khi đốt cháy hiđrocacbon no thì ta có n(H2O) : nCO2 >1. Các nhận định sai
là:
A. 1, 2, 3, 4.
B. 2, 3, 4.
C. 1, 2, 3.
D. 1, 3, 4.
Câu 15: Cho đồ phản ứng sau X + H2SO4 (đặc, nóng) 
Fe
(SO
)
+
SO
→ 2
4 3
2 + H2O
Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là
A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Câu 16: Có 4 dung dịch loãng của các muối: BaCl2, ZnCl2, FeCl2, FeCl3. Khi sục khí H2S dư
vào các dung dịch muối trên thì số trường hợp có phản ứng tạo kết tủa là
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 17: Cho V lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với hỗn hợp B gồm 0,2
mol Al và 0,1 mol Mg thì thu được 25,2 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim lo ại.
Số mol của Cl2 có trong V lít hỗn hợp khí A là
A. 0,15.
B. 0,3.
C. 0,2.
D. 0,25.
Câu 18: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3,
FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc
loại phản ứng oxi hóa – khử là
A. 7
B. 8
C. 10
D. 9
Câu 19: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn thu được dung dịch
A, hỗn hợp khí X gồm NO và H 2 có và chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa
muối amoni. Trong dung dịch A chứa các muối:
A. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4, NaNO3.
B. FeSO4, Fe2(SO4)3, NaNO3, Na2SO4.
C. FeSO4, Na2SO4.
D. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4.
Câu 20: Hỗn hợp X có 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp, có tỉ khối hơi so với H2 bằng
15,8. Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam dung dịch chứa xúc tác thích hợp thì thu đ ược dung
dịch Z và thấy thoát ra 2,688 lít khí khô Y ở điều kiện tiêu chuẩn có t ỉ khối hơi so v ới H 2
bằng 16,5. Biết rằng dung dịch Z chứa anđehit với nồng độ C%. Giá trị của C% là:

A. 1,305%
B. 1,407%
C. 1,043%
D. 1,208%
Câu 21: Có các nhận định sau đây:
1)Nguyên tắc sản xuất gang là khử sắt bằng CO ở nhiệt độ cao.
2)Nguyên tắc sản xuất thép là khử các tạp chất trong gang.
3)Tính chất hóa học của Fe2+ là tính khử.
4)Nước cứng là nước có chứa ion Ca2+, Mg2+ dưới dạng muối Cl-, HCO3-, SO42-.
Số nhận định đúng là
A. 2.
B. 3.
C. 0.
D. 1.
Câu 22: Có các nhận định sau:
1)Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên
tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.
2)Các ion và nguyên tử: Ne , Na+ , F− có điểm chung là có cùng số electron.
3)Khi đốt cháy ancol no thì ta có n(H2O) : n(CO2)>1.
4)Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên t ử từ trái
sang phải là K, Mg, Si, N.
5)Tính bazơ của dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 giảm dần.
Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10), Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), K (Z = 19), Si (Z
= 14).
Số nhận định đúng:
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 23: Hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức A, B, C trong đó B, C là 2 ancol đồng phân.
Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol X thu được 3,96 gam H2O và 3,136 lít khí CO2 (đktc). Số mol
ancol A bằng 5/3 tổng số mol 2 ancol (B + C). Khối lượng của B, C trong hỗn hợp là:
A. 3,6 gam
B. 0,9 gam
C. 1,8 gam
D. 2,22 gam
Câu 24: Cho độ âm điện của các nguyên tố như sau: O(3,44), Cl(3,16), Mg(1,31), C(2,55),
H(2,2)
Trong các phân tử: MgO, CO2, CH4, Cl2O. Số chất có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực là
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đ ủ 5,6 lít oxi (đktc). X
cùng với axit HOOCC6H4COOH là 2 monome được dùng để điều chế polime, làm nguyên
liệu sản xuất tơ:
A. Nilon-6,6.
B. Lapsan.
C. Capron.
D. Enang
Câu 26: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS 2 trong một bình kín chứa không khí (gồm
20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn
và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: N 2 = 84,77%; SO2 = 10,6% còn lại là O2. Thành
phần % theo khối lượng của FeS trong X là
A. 68,75%
B. 59,46%
C. 26,83%
D. 42,3%
Câu 27: Cho 32,8 gam hỗn hợp gồm axit glutamic và tyrosin (t ỉ l ệ mol 1:1) tác dụng với
500ml dung dịch NaOH 1M, phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận
dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 49,2
B. 52,8
C. 43,8
D. 45,6
Câu 28: Cho các chất và ion sau đây: NO2 , Br2, SO2, N2, H2O2, HCl, S. Số chất và ion có cả
tính oxi hóa và tính khử là
A. 7.
B. 4.
C. 6.
D. 5.

Câu 29: Cho quỳ tím vào lần lượt các dung dịch: CH3COOK, FeCl3, NH4NO3, K2S, Zn(NO3)2,
Na2CO3. Số dung dịch làm đổi màu giấy quỳ là
A. 4
B. 6
C. 5
D. 3
Câu 30: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ
enang. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo là:
A. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.
B. Tơ tằm và tơ enang.
C. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
D. Tơ visco và tơ axetat.
Câu 31: Cho phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k)
2SO3(k) ; ∆ H < 0
Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng tăng nhiệt đ ộ, (2): tăng áp
suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác là V2O5, (5): Giảm nồng độ SO3. Biện pháp đúng là:
A. 1, 2, 5.
B. 2, 3, 5.
C. 1, 2, 3, 4, 5.
D. 2, 3, 4, 5.
Câu 32: Từ etilen và benzen, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Tổng số phản ứng ít
nhất để có thể điều chế được polibutađien, polistiren, poli (butađien - stiren), poli (vinyl
clorua) là
A. 11.
B. 12.
C. 9.
D. 10.
Câu 33: Xà phòng hóa hoàn toàn 100gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch
Na0H 25%, thu được 9,43gam glyxerol và b gam muối natri. Giá trị của a, b lần lượt là:
A. 49,2 và 103,37
B. 51,2 và 103,145
C. 51,2 và 103,37
D. 49,2 và
103,145
Câu 34: Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau: Ở 20 0C là 7,00.10-15, ở 250C là
1,00.10-14, ở 300C là 1,50.10-14. Sự điện ly của nước là
A. thu nhiệt
B. tỏa nhiệt hay thu nhiệt tùy theo điều kiện phản ứng
C. tỏa nhiệt
D. không xác định tỏa nhiệt hay thu nhiệt
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este đơn chức no, mạch hở cần 3,976
lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO 2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu
được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức của hai
chất hữu cơ trong hỗn hợp đầu là:
A. HCOOC3H7 và HCOOC2H5
B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
C. C2H5COOC2H5 và C2H5COOCH3
D. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7
Câu 36: Xét các chất: đimetylete (1), ancol metylic (2), ancol etylic (3), axit axetic (4), axeton
(5).
Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là:
A. 1, 5, 2, 3, 4
B. 2, 3, 4, 5, 1
C. 5, 1, 2, 3, 4
D. 1, 2, 3, 4, 5
Câu 37: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp BaO, Al 2O3 và FeO đốt nóng thu được chất
rắn X1. Hoà tan chất rắn X1 vào nước thu được dung dịch Y1 và chất rắn E1. Sục khí CO2 dư
vào dung dịch Y1 thu được kết tủa F1. Hoà tan E1 vào dung dịch NaOH dư thấy bị tan một
phần và còn chất rắn G1. Cho G1 vào dung dịch AgNO3 dư (Coi CO2 không phản ứng với
nước). Tổng số phản ứng xảy ra là
A. 7.
B. 8.
C. 6.
D. 9.
Câu 38: Cho 25,65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ
với 250 ml dung dịch H2SO41M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do
H2NCH2COONa tạo thành là:
A. 29,25 gam
B. 18,6 gam
C. 37,9 gam
D. 12,4 gam

Câu 39: Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y và O2. Biết
KClO3 phân hũy hoàn toàn, còn KMnO4 chỉ bị phân hũy một phần. Trong Y có 0,894 gam
KCl chiếm 8,132% theo khối lượng. Trộn lượng O 2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích
VO2 : V KK =1:3 trong một bình kín ta thu được hỗn hợp khí Z. Cho vào bình 0,528 gam cacbon
rồi đốt cháy hết cacbon, phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O 2, N2,
CO2, trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Giá trị m (gam) là
A. 12,59
B. 12,53
C. 12,70
D. 12,91
Câu 40: Chất hữu cơ X mạch hở, không chứa liên kết (-O-O-) và có công thức phân tử là
C3H6On. Biết X chỉ chứa một loại nhóm chức. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
đ
II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Dùng một lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20%, đun nóng để hòa tan vừa đủ a mol
CuO. Sau phản ứng làm nguội dung dịch đến 1000C thì khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã
tách ra khỏi dung dịch là 30,7 gam. Biết rằng độ tan của dung dịch CuSO 4 ở 1000C là 17,4
gam. Giá trị của a là
A. 0,1.
B. 0,15.
C. 0,2.
D. 0,25.
mdd=a*80+a*98/20%=570a , mct=a*160 ,theo bai ra cứ 117,4 gdd baõ hoa có 17,4 ganm
ctan. mct có trong dd=570a*17,4/117,4=84,48a, mct tach
́ ra=160a84,48a=75,52a=30,7*160/250, a=D
Câu 42: Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O 3, Cl2,
H2O2, FeCl3, AgNO3 tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu
xanh là
A. 4 chất
B. 5 chất
C. 3 chất
D. 2 chât́
Đó là cać chât́ OXH manh
̣
Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp: S, FeS, FeS 2 trong HNO3 dư được 0,48 mol
NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng
không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:
A. 17,545 gam
B. 18,355 gam
C. 15,145 gam
D. 2,4 gam
ĐAP
́ AN>
́
56X +32Y= 3,76, 3X +6Y =0,48*1, X=0,03, Y=O,065, m↓=
0,065*233+0,015*160=A
Câu 44: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:
TH
%
80%
60%
Xenlulozơ  35
→ glucozơ  → C2H5OH → Buta-1,3-đien → Cao su
Buna
Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là
A. 25,625 tấn.
B. 37,875 tấn.
C. 5,806 tấn.
D. 17,857 tấn.
M=(1*162/54)/0,35/0,8/0,6/=D
Câu 45: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn
hợp A một thời gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi B gồm hỗn hợp các
ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối hơi của B so với He bằng 95/12. Hiệu suất của phản
ứng hiđro hóa anđehit metacrylic là:
A. 100%
B. 70%
C. 65%
D. 80%
0,1*(CH2=C(CH3)-CHO)+0,3*2 =MB*nB, nB=0,24= 0,4-2x, x=0,08. H=0,08/0,1=D

Câu 46: Cho 6,0 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HCl 18,25% (vừa đủ). Sau phản ứng
thu được dung dịch muối A và hiđro thóat ra. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy nồng đ ộ
phần trăm của dung dịch muối sẽ là:
A. 22,41%
B. 22,51%
C. 42,79%
D. 42,41%
nMg=6/24 =0,25 HCl = 0,5, mHCl=(0,5*36,5)/18,25%=100g, C%=0,25*(24+71)/(1000,5*1+6)=B
Câu 47: Có 5 khí đựng riêng biệt trong 5 lọ là Cl 2, O2, HCl, O3, SO2. Hãy chọn trình tự tiến
hành nào trong các trình tự sau để phân biệt các khí:
A. Quỳ tím ẩm, dung dịch KI/hồ tinh bột, Cu đun nóng.
B. Dung dịch AgNO3, dung dịch KI/hồ tinh bột, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
C. Nhận biết màu của khí, dung dịch AgNO3, dung dịch KI, dùng đầu que đóm còn tàn
đỏ.
D. Dung dịch H2S, dung dịch AgNO3, dung dịch KI.
Câu 48: Từ butan, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Số phương trình phản ứng tối
thiểu để điều chế glixerol là
A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.
Đaṕ an.Butan-----́
propen------- 1clo propen------1,3 điclo propan-2ol-----glixerol
Câu 49: Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau :
A. Nhiệt độ sôi của ankanol cao hơn so với ankanal có phân tử khối tương đương.
B. Phenol là chất rắn kết tinh ở điều kiện thường.
C. Metylamin là chất lỏng có mùi khai, tương tự như amoniac.
D. Etylamin dễ tan trong H2O.
Metyl amin la chât́ khí
Câu 50: Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, dung dịch C6H5ONa, dung dịch
NaOH, dung dịch CH3COOH, dung dịch HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau có xúc
tác, số cặp chất có phản ứng xảy ra là
A. 12
B. 8
C. 9
D. 10
Etanol =2, phenol =1, anilin=2, phenolat=2, NaOH =2
B.Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Cho NH3 dư vào lần lượt các dung dịch sau: CrCl 3, CuCl2, ZnCl2, AgNO3, NiCl2. Số
trường hợp kết tủa hình thành bị tan là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 5.
Câu 52: Một bình kín dung tích 1 lít chứa 1,5 mol H2 và 1,0 mol N2 (có xúc tác và nhiệt độ
thích hợp). Ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Muốn hiệu suất đạt 25 % cần
phải thêm vào bình bao nhiêu mol N2?
A. 1,5
B. 2,25
C. 0,83
D. 1,71
Câu 53: Cho 12gam hỗn hợp Fe và Cu vào 200ml dung dịch HNO 3 2M, thu được một chất
khí (sản phẩm khử duy nhất) không màu, hóa nâu trong không khí, và có một kim loại dư.
Sau đó cho thêm dung dịch H2SO4 2M, thấy chất khí trên tiếp tục thoát ra, để hoà tan hết
kim loại cần 33,33ml. Khối lượng kim loại Fe trong hỗn hợp là
A. 8,4 gam
B. 5,6 gam
C. 2,8 gam
D. 1,4 gam
Câu 54: Thủy phân hoàn toàn một lượng mantozơ, sau đó cho toàn bộ lượng glucozơ thu
được lên men thành ancol etylic thì thu được 100 ml rượu 46 0. Khối lượng riêng của ancol là
0,8gam/ml. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 vào dung dịch NaOH dư thu được muối có khối lượng
là:
A. 84,8 gam.
B. 42,4 gam.
C. 212 gam.
D. 169,6 gam.

Câu 55: Cho các chất sau đây: 1)CH3COOH, 2)C2H5OH, 3)C2H2, 4)CH3COONa,
5)HCOOCH=CH2, 6)CH3COONH4. Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ
CH3CHO bằng một phương trình phản ứng là:
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
B. 1, 2, 6.
C. 1, 2.
D. 1, 2, 4, 6.
2+
Câu 56: Cho biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá khử: 2H+/H 2; Zn /Zn; Cu2+/Cu;
Ag+/Ag lần lượt là 0,00V; -0,76V; +0,34V; +0,80V. Suất điện động của pin điện hoá nào
sau đây lớn nhất?
A. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.
B. 2Ag + 2H+ → 2Ag+ + H2.
2+ →
2+
C. Zn + Cu
Zn + Cu.
D. Zn + 2H+ → Zn2+ + H2.
Câu 57: Các khí thải công nghiệp và của các động cơ ô tô, xe máy...là nguyên nhân chủ yếu
gây ra mưa axit. Những thành phần hóa học chủ yếu trong các khí thải trực tiếp gây ra
mưa axit là:
A. SO2, CO, NO.
B. SO2, CO, NO2.
C. NO, NO2, SO2.
D. NO2, CO2,
CO.
Câu 58: Cho isopren tác dụng Br2 theo tỷ lệ mol 1:1 thu được tối đa x dẫn xuất mono brom.
Đun nóng ancol bậc 2 C5H12O với H2SO4 đặc ở 1800C thu được tối đa y sản phẩm hữu cơ.
Mối liên hệ giữa x, y là :
A. x - y = 1
B. x = y
C. y - x = 1
D. y - x = 2
Câu 59: Cho các chất sau: axit glutamic; valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm
quỳ tím chuyển màu hồng, màu xanh, không đổi màu lần lượt là
A. 2, 1,3.
B. 1, 2, 3.
C. 3, 1, 2.
D. 1, 1, 4.
Câu 60: Cho sơ đồ phản ứng sau :

Công thức cấu tạo của Y là
A. CH2=C(CH3)-COOC6H5.
B. CH2=CH-COOC6H5.
C. C6H5COOCH=CH2.
D. CH2=C(CH3)-COOCH2-C6H5.
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I. PHÂN CHUNG CHO TÂT C_ CÁC THÍ SINH (40 câu, t_ câu 1 dên câu 40)

Câu 1: Có 5 dung dch không màu: fomalin, axeton, axit acrylic, etilenglycol, phenol. Có the
dùng
các thuôc th_ và th_ t_ nào sau dây de phân biet chúng?
A. Cu(OH)2, quy tím, KMnO4 lo.ng B. dd Br2, Na, NaOH
C. NaOH, KMnO4 lo.ng, CuO D. AgNO3/NH3, dd Br2, Cu(OH)2
Câu 2: Có tât c$ bao nhiêu tripeptit mà khi th%y phân hoàn toàn dêu t&o ra 3 amino axit:
glyxin,
vanin, alanin ?
A. 8 B. 6 C. 9 D. 4
Câu 3: Cho m gam h'i hon h)p 3 ancol d'n ch_c bac 1 qua ông s_ ch_a CuO dư, dun nóng (gi$
s_ ch. x$y ra ph$n _ng oxi hóa ancol thành andehit). Sau khi ph$n _ng x$y ra hoàn toàn khôi
lư)ng
chât ran trong ông s_ g$m 0,64 gam. Hon h)p h'i thu dư)c có t. khôi h'i so v1i H2 là 15,5. Giá tr
c%a m là ?
A. 2,48 gam B. 0,72 gam C. 1,84 gam D. 0,6 gam
Câu 4: Cho 1 luông khí H2 lân lư)t di qua các ông s_ mac nôi tiêp d_ng các oxit nung nóng:
(1) MgO → (2) CuO → (3) Al2O3 → (4) Fe3O4 → (5) K2O
Các ông có ph$n _ng x$y ra gôm:
A. (2),(4),(5) B. (1),(2),(3) C. Ch. có (2),(4) D. (2),(3),(4)
Câu 5: Cho 1,2 gam hon h)p Fe, Cu vào b.nh X ch_a dung dch H2SO4 lo.ng rât dư thu dư)c
0,224 lít khí (dktc). Cho m gam muôi NaNO3 vào binh X sau ph$n _ng thu dư)c V lít khí
NO(s$n
pham kh_ duy nhât). De V l1n nhât th. giá tr nh< nhât c%a m là
A. 0,85 B. 1,7 C. 0,283 D. 0,567
Câu 6: De diêu chê 1 chât A v1i giá thành h&, ngư=i ta làm như sau: cho khí clo di qua nư1c
vôi
dun nóng, lây dung dch thu dư)c tron v1i KCl và làm l&nh. Khi dó chât A se kêt tinh và tách ra
kh<i dung dch. A là chât nào sau ?
A. KClO B. KCl C. CaOCl2 D. KClO3
Câu 7: Cho các phư'ng tr.nh ph$n _ng và tính chât sau:
1) C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
2) C2H5OH + NaOH → không ph$n _ng
3) C6H5OH + Na → C6H5ONa + ½ H2
4) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O
5) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
6) CO2 + H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3
De ch_ng minh tính axit CH3COOH > H2CO3 > C6H5OH > C2H5OH cân dùng nh@ng ph$n
_ng,
tính chât nào A trên ?
A. 1,2,3,4,5,6 B. ch. cân 1,2,5 C. 1,2,5,6 D. 1,3,4,5
Câu 8: Dung dch A ch_a 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3. Dung dch B ch_a 0,2 mol
HCl.
Do rât tC tC và khuây dêu cho dên hêt dung dch A vào dung dich B, sô mol khí CO2 t&o thành
là ?
A. 0,200 B. 0,155 C. 0,250 D. 0,125
Câu 9: Cho hon h)p X gôm hai chât h@u c' có cùng công th_c phân t_ C3H9NO2 tác dDng vCa
d%

v1i dung dch NaOH và dun nóng, thu dư)c dung dch Y và 6,72 lít hon h)p Z (A dktc) gôm hai
khí
(dêu làm xanh giây quy am). T. khôi h'i c%a Z dôi v1i H2 bang 13,5. Cô c&n dung dch Y thu
dư)c
khôi lư)ng muôi khan là ?
A. 25,8 gam B. 37,8 gam C. 31,2 gam D. 12,9 gam
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Câu 10: Cho hon h)p A gôm 0,05 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào mot bình kín dung tích không
doi
ch_a 5,6 lít CO (dktc). Nung bình mot th=i gian rôi l&i dưa vê nhiet do ban dâu. Hon h)p khí
trong
bình lúc này có t. khôi so v1i H2 là 15,6. Sô gam chât ran còn l&i trong bình sau khi nung là ?
A. 14,00 gam B. 17,75 gam C. 18,00 gam D. 10,20 gam
Câu 11: Th%y phân 1 kg poli (vinyl axetat) trong NaOH. Sau ph$n _ng thu dư)c 900 gam
polime.
% sô d'n v este b th%y phân là ?
A. 20,48% B. 48,84% C. 90% D. 54,26%
Câu 12: Diêu khang dnh nào sau dây không dúng ?
A. Trong các chât: glucoz', fructoz', saccaroz', mantoz' thì ch. có saccaroz' không có ph$n _ng
tráng b&c
B. Gucoz' có nhiêu trong qu$ nho chín, fructoz' có nhiêu trong mat ong, saccaroz' có nhiêu
trong
cây mía và c% c$i dư=ng
C. Th%y phân tinh bot hoac xenluloz' bAi xúc tác axit ch. thu dư)c s$n pham duy nhât là
glucoz'
D. Th%y phân saccaroz' và mantoz' dêu thu dư)c s$n pham duy nhât là glucoz'
Câu 13: Cho các cap chât sau:
1) NaHSO3 + NaOH 2) Fe(NO3)2 + HCl 3) Na2CO3 + H2SO4 4) KCl + NaNO3
5) CuCl2 + AgNO3 6) NH4Cl + NaOH 7) CuCl2 + H2S 8) FeCl3 + HI
Trong sô các cap chât trên có bao nhiêu cap chât có the dông th=i tôn t&i trong mot dung dch ?
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 14: Có các dan xuât halogen có CTCT sau : CH2=CH-CHI2; CH3-CH2F; CH3-CHBr-CH3;
p-CH3-C6H4-Cl; C6H5-CH2Cl; CH2=CH-CH2-CH2Br. Khi dun sôi tCng dan xuât trên v1i dung
dch
NaOH, g&n lây l1p nư1c, axit hóa bang HNO3, rôi nh< vài gi_t dng dch AgNO3. Sô trư=ng
h)p t&o
ra kêt t%a là ?
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 15: Cho polibutadien tác dDng v1i brom. Gi$ s_ trung bình x mat xích polibutadien cong
h)p
v1i 1 phân t_ brom dư)c s$n pham ch_a 45,85% brom vê khôi lư)ng. Giá tr c%a x là ?
A. 3,0 B. 2,5 C. 4,0 D. 3,5
Câu 16: Có 2 dien c_c Zn và Cu nôi v1i nhau bang dây dan, và cùng nhúng trong dung dch
H2SO4 loãng thây có hien tư)ng sau: b_t khí thoát ra rât cham cho Zn nhưng l&i thoát ra rât
m&nh
cho Cu. Vay kêt luan nào sau dây vê thí nghiem trên là dúng ?
A. Zn b an mòn hóa h_c, Cu b an mòn dien hóa, tôc do an mòn dien hóa l1n h'n

B. Zn ch. b an mòn dien hóa h_c v1i tôc do l1n, Cu không b an mòn
C. Zn vCa b an mòn hóa h_c, vCa b an mòn dien hóa, nhưng tôc do an mòn dien hóa nh< h'n
D. Zn vCa b an mòn hóa h_c, vCa b an mòn dien hóa, nhưng tôc do an mòn dien hóa l1n h'n
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn hon h)p X gôm Fe và Zn bang mot lư)ng vCa d% dung dch H2SO4
10% (loãng), thu dư)c dung dch Y. Nông do c%a FeSO4 trong dung dch Y là 7,318%. Nông do
phân tram c%a Zn trong dung dch Y là
A. 6,945% B. 7,942% C. 8,512% D. 7,752%
Câu 18: Nguyên tac chung de diêu chê clo trong phòng thí nghiem là:
A. Dien phân các muôi clorua B. Dùng flo day clo ra kh<i dung dch muôi
C. Nhiet phân h)p chât giàu clo kém bên D. Dùng chât oxi hóa m&nh de oxi hóa ClCâu 19: Cho các nguyên tô K, L, M, N, Q có sô hieu nguyên t_ lân lư)t là 19, 11, 12, 13, 5.
Sap
xêp các nguyên tô trên theo th_ tD tang dân tính kim lo&i
A. L < K < M < N < Q B. Q < N < M < N < Q
C. Q < L < M < N < K D. K < L < M < N < Q
Câu 20: Cho s' dô:
r2 , , e 4 ,
36633

1,3,5 ( OO )

CHXYZCHCK
+ →
→→→ − . Y là:
A. CH2=CH-CH=CH2 B. CH3-C≡ CH C. CH3-C≡ C-CH3 D. CH3-CH=CH2
Câu 21: Khôi lư)ng dung dch NaOH 12% cân de trung hòa 20 gam chât béo có ch. sô axit
bang
2,8 là:
A. 466,67 mg B. 63,0625 mg C. 333,33 mg D. 630 mg
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Câu 22: Cho các chât sau: CH3CHO, HCHO, HCOOH, HCOONH4, (CHO)2, CH2(CHO)2,
CH3COCH3, HCOONa. Trong sô các chât trên, có bao nhiêu chât th<a mãn diêu kien sau: khi
cho
tác dDng v1i lư)ng dư dung dch AgNO3/NH3, s$n phâm muôi thu dư)c cho tác dDng v1i dung
dch
NaOH hoac v1i dung dch H2SO4 loãng dêu có khí vô c' bay ra ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 23: Hai h)p chât X, Y t&o bAi 3 nguyên tô C,H,O và dêu có 34,78% oxi vê khôi lư)ng.
Nhiet
do sôi c%a X là +78,3 0C c%a Y là -23,6 0C . Công th_c câu t&o c%a X, Y là:
A. CH3OCH3, C4H11OH B. C2H5OH, CH3OCH3
C. C2H6O, C4H12O2 D. CH3CH2CH2OH, CH3OCH3
Câu 24: Cho x mol hon h)p gôm (A2CO3, BCO3, DCO3) tác dDng v1i dung dch H2SO4 loãng
dư.
De hâp thD hêt khí sinh ra cân tôi thieu 100 ml dung dch ch_a(NaOH 1M và Ca(OH)2 2M). Giá
tr
c%a x là ?
A. 0,5 mol B. 0,25 mol C. 0,3 mol D. 0,15 mol
Câu 25: De thu khí NH3 trong phòng thí nghiem, ngư=i ta dung phư'ng pháp nào sau dây:
A. Day nư1c, úp bình thu B. Day nư1c, ng_a bình thu
C. Day không khí, úp bình thu C. Day không khí, ng_a bình thu
Câu 26: Phát bieu nào sau dây không dúng ?
A. Mot trong nh@ng _ng dDng c%a CaCO3 là làm chât don trong công nghiep s$n xuât cao su
oB

KOH ancol to trim KMnO t

B. Lo&i th&ch cao dùng de tr_c tiêp dúc tư)ng là th&ch cao sông (CaSO4.0,5H2O)
C. NaHCO3 dư)c dùng làm thuôc ch@a dau d& dày (do nguyên nhân thCa axit trong d& dày)
D. Mot trong nh@ng _ng dDng c%a Cs là dùng làm tê bào quang dien
Câu 27: Cho các ph$n _ng sau:
CaCO3(ran) + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O
Nh@ng tác dong sau dây không làm thay doi tôc do ph$n _ng trên ?
1) Tang nhiet do 2) Xúc tác 3) Dap nh< CaCO3
4) Gi$m nông do HNO3 5) Thay doi áp suât 6) Tang nông do Ca(NO3)2
A. 1,3,4 B. 2,5,6 C. Ch. 2,5 D. Ch. có 5,6
Câu 28: Cho 0,01 mol este Y tác dDng vCa d% v1i 100 ml dung dch NaOH 0,2M, thu dư)c 1
ancol v1i 1 muôi có sô mol bang nhau. Nêu th%y phân hoàn toàn 2,58 gam este Y bang lư)ng
vCa
d% là 60 ml dung dch KOH 0,5M dư)c 3,33 gam muôi. Công th_c câu t&o v%a este Y là ?
A. (COO)2C5H10 B. (C2H5OOC)2C3H6 C. C4H8(COO)2C2H4 D. C2H4(COO)2C4H8
Câu 29: Hon h)p khí X gôm dimetylamin và hai hidrocacbon dông dang liên tiêp. Dôt cháy
hoàn
toàn 100 ml hon h)p X bang mot lư)ng oxi vCa d%, thu dư)c 500 ml hon h)p Y gôm khí và h'i
nư1c. Nêu cho Y qua dung dch axit sunfuric dac (dư) thì còn l&i 200 ml khí (các the tích khí
và h'i
do A cùng diêu kien). Công th_c phân t_ c%a hai hidrocacbon là:
A. C3H6 và C4H8 B. CH4 và C2H6 C. C2H6 và C3H8 D. C2H4 và C3H6
Câu 30: Cap chât nào sau dây gôm 2 chât dêu có kh$ nang làm mêm nư1c c_ng t&m th=i?
A. NaHCO3; Na3PO4 B. Na3PO4; Na2S C. Ca(OH)2; Na2CO3 D. HCl; Ca(OH)2
Câu 31: Tiên hành dien phân 100 ml dung dch gôm HCl 0,6M và CuSO4 1M v1i cư=ng do
dòng
dien 1,34A trong 2 gi=. Hieu suât dien phân là 100% thì the tích khí thu dư)c (dktc) thoát ra A
anot
là?
A. 0,784 lít B. 0,896 lít C. 1,008 lít D. 0,672 lít
Câu 32: Trong dung dch axit yêu CH3COOH có cân bang sau:
3 3 CH COOH CH COO H
_ − + + ; tiên hành các thí nghiem sau:
1. Thêm vào dung dch trên vài gi_t dung dch HBr dac
2. Thêm vào dung dch trên vài gi_t dung dch KOH dac
3. Thêm vào dung dch trên vài gi_t dung dch CH3COONa dac
4. Pha loãng dung dch trên 5 lân
Các thí nghiem làm gi$m do dien li c%a CH3COOH là:
A. 1,3 B. 2,3 C. 1,2 D. 3,4
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Câu 33: X là nguyên tô mà nguyên t_ có 4 electron s, Y là nguyên tô mà nguyên t_ có 11
electron
p. Công th_c phân t_ và lo&i liên kêt hóa h_c c%a h)p chât hình thành gi@a hai nguyên tô này
là:
A. X2Y: liên kêt cong hóa tr B. XY2: liên kêt cho-nhan
C. XY2: liên kêt ion D. X2Y: liên kêt ion
Câu 34: X là ancol bac II có công th_c phân t_ là C6H14O. Tách nư1c kh<i X ch. cho mot
anken
duy nhât. Tên c%a X là ?

A. 2,2-dimetylbutan-3-ol B. 1,2,3-trimetylpropan-1-ol
C. 2,3-dimetylbutan-3-ol D. 3,3-dimetylbutan-2-ol
Câu 35: Cho 9,9 gam hon h)p hai kim lo&i kiêm vào nư1c dư. De trung hòa dung dch sau
ph$n
_ng cân 200 ml dung dch H2SO4 1,25M. Kim lo&i kiêm có khôi lư)ng mol nh< h'n trong hon
h)p
trên là ?
A. Na(23) B. K(39) C. Rb(85,5) D. Li(7)
Câu 36: Trong mot bình kín dung tích không doi có ch_a a mol O2 và 2a mol SO2 A t 0C , 10
atm
và 1 ít bot xúc tác V2O5 (the tích không dáng ke). Nung nóng bình mot th=i gian sau dó làm
nguoi
t1i t 0C , áp suât trong bình lúc dó là p. Bieu th_c môi liên he gi@a áp suât p và hieu suât ph$n
_ng h
là:
Câu 37: Dan tC tC 4,48 lít C2H2(dktc) vào bình ch_a nư1c dư (có mat xúc tác HgSO4, dun
nóng).
Cho toàn bo các chât thu dư)c sau ph$n _ng trên tác dDng v1i lư)ng dư dung dch AgNO3/NH3
thì
thu dư)c 44,4 gam kêt t%a. Hieu suât ph$n _ng gi@a axetilen v1i nư1c là ?
A. 66,7% B. 65% C. 50% D. 75%
Câu 38: De tách tinh dâu bưAi tC v< bưAi ngư=i ta s_ dDng phư'ng pháp nào sau dây?
A. Chưng cât thư=ng
B. Kêt tinh phân do&n
C. Ngâm v< bưAi trong nư1c th=i gian dài rôi chiêt
D. Chưng cât lôi cuôn h'i nư1c
Câu 39: S$n pham khí c%a các ph$n _ng nào sau dây không gây ô nhiem môi trư=ng ?
1. O3 + KI + H2O 2. H2S + O2(dư, t0 cao) 3. H2O2+ KMnO4 + H2SO4
4. NaCl (r) + H2SO4 (dac) 5. KClO3 + HCl (dac) 6. FeS + HCl
A. 2,6 B. 1,2,3 C. 1,3 D. 4,5,6
Câu 40: Khi brom hóa 1 ankan ch. thu dư)c 1 dan xuât mônbrom duy nhât có t. khôi h'i so v1i
H2
là 75,5. Ankan dó là:
A. isopentan B. 2,2,3-trimetylpentan
C. 2,2-dimetylpropan D. 3,3-dimetylhexan
II. PHÂN RIÊNG (10 câu)
Thí sinh ch_ dư_c làm mot trong hai phân (phân A hoac phân B)
A. Theo chương trình Chuan (10 câu, t_ câu 41 dên câu 50)
Câu 41: Cho 22,2 gam hon h)p A gôm Al, Fe tác dDng v1i 200 ml dung dch CuSO4 2,5M dên
khi
ph$n _ng x$y ra hoàn toàn thu dư)c 37,6 gam chât ran gôm 2 kim lo&i. Phân tram khôi lư)ng c
%a
Fe trong hon h)p A là ?
A. 50,45% B. 75,68% C. 24,32% D. 25,225%
Câu 42: Cho các polime: amiloz', polietilen, novolac, cao su isopren, cao su thiên nhiên lưu
hóa,
nilon-6,6, t' visco, t' lapsan. Sô polime nhân t&o và sô polime tong h)p tư'ng _ng là:
A. 2; 5 B. 1; 5 C. 3; 3 D. 2; 6

Câu 43: Cho ph$n _ng KMnO4 + SO2 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. He sô nguyên tôi
gi$n
c%a chât kh_, chât oxi hóa, chât môi trư=ng trong ph$n _ng trên lân lư)t là:
A. 2; 1; 5 B. 5; 2; 2 C. 5; 2; 1 D. 2; 5; 2
Câu 44: Dãy gôm các chât dêu làm giây quy tím am chuyen sang màu xanh là:
A. amoni axetat, amoniac, natri hidroxit B. anilin, metylamin, amoniac
C. metylamin, amoniac, natri axetat D. amoni clorua, metylamin, natri hidroxit
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Câu 45: Cho chât h@u c' X có công th_c phân t_ C3H10O3N2 tác dDng v1i dung dch NaOH,
thu
dư)c chât h@u c' d'n ch_c Y và các chât vô c'. Khôi lư)ng phân t_ (theo dvC) c%a Y là
A. 59 B. 60 C. 99 D. 74
Câu 46: J 25 0C, 8 3,0.10
aK
= − . Tính pH c%a dung dch HClO 1M A nhiet do này?
A. 6,37 B. 3,76 C. 4,67 D. 10,23
Câu 47: Ion X2- và Y2+ dêu có câu hình electron là 2 2 6 2 6 1s 2s 2 p 3s 3p . V trí c%a nguyên tô
X, Y
trong b$ng tuân hoàn là
A. X thuoc chu kì 3, nhóm VIA; Y thuoc chu kì 4, nhóm IIA
B. X thuoc chu kì 3, nhóm VIB; Y thuoc chu kì 4, nhóm IIB
C. X thuoc chu kì 4, nhóm VIA; Y thuoc chu kì 3, nhóm IIA
D. X thuoc chu kì 3, nhóm IIA; Y thuoc chu kì 4, nhóm VIA
Câu 48: Cho các chât axetandehit, axit acrylic, axeton, phenyl metyl ete, vinylaxetilen, anilin.
Sô
chât có the làm mât màu nư1c brom và sô chât có the t&o kêt t%a v1i AgNO3/NH3 tư'ng _ng
là:
A. 3; 3 B. 5; 2 C. 4; 2 D. 4; 1
Câu 49: Hon h)p Y gôm 0,2 mol axit axetic và 0,1 mol axit propanoic dem ph$n _ng v1i 0,2
mol
C2H5OH (H3PO4 dac làm xúc tác). Gi$ s_ hieu suât các ph$n _ng este hóa dêu là 65%. Tong
khôi
lư)ng este thu dư)c là bao nhiêu gam?
A. 12,047 gam B. 11,44 gam C. 28,514 gam D. 16,25 gam
Câu 50: De phân biet các dung dch NaCl, K2SO4, NH4NO3, (NH4)2SO4, ta có the dùng dung
dch
nào sau dây?
A. BaCl2 B. AgNO3 C. HCl D. Ba(OH)2
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t_ câu 51 dên câu 60)
Câu 51: Có các dung dch cùng nông do 1M: NaOH, NaCl, Na2SO4, BaCl2, Na2CO3, H2SO4.
Có
the phân biet chúng bang thuôc th_ nào sau dây ?
A. CaCO3 B. dd KCl C. Quy tím D. dd HCl
Câu 52: Trong các nguyên tô có Z = 22 dên Z = 26. Nguyên tô có Z bang bao nhiêu thì có
nhiêu e
doc thân nhât ?
A. Z = 24 B. Z = 25 C. Z = 26 D. Z = 22
HClO

Câu 53: Xêp các chât sau theo chiêu tính baz' gi$m dân: (1) p-CH3-C6H4-NH2; (2) p-NO2C6H4NH2; (3) C6H5CH2NH2; (4) C6H5NH2
A. (2)>(4)>(1)>(3) B. (1)>(3)>(4)>(2) C. (3)>(1)>(4)>(2) D. (3)>(1)>(4)=(2)
Câu 54: Cho ph$n _ng: KMnO4 + HCl → Cl2 + KCl + MnCl2 + H2O
T. le gi@a sô phân t_ HCl dóng vai trò chât kh_ và sô phân t_ dóng vai trò môi trư=ng trong
ph$n
_ng trên là:
A. 5 : 8 B. 3 : 1 C. 3 : 5 D. 5 : 3
Câu 55: Khi nhiet do không doi, cân pha loãng dung dch HClO 0,15M bao nhiêu lân de do
dien li
α c%a nó tang 3 lân. Biêt A nhiet do này 8 3,0.10
aK
= − .
A. 10 lân B. 9 lân C. 1,7 lân D. 3 lân
Câu 56: Cho các polime: amiloz', PE, novolac, poli isopren, nilon-6, nilon-6,6. Sô polime
trùng
h)p và trùng ngưng tư'ng _ng là:
A. 2; 3 B. 3; 3 C. 3; 4 D. 2; 5
Câu 57: Cho dung dch ch_a a mol HNO3, b mol HCl ph$n _ng vCa d% v1i mot lư)ng Mg thu
dư)c dung dch A và 15,68 lít (dktc) hon h)p khí B gôm NO, N2O, H2 có t. khôi h'i so v1i H2 là
8,5. Tron B v1i mot lư)ng oxi vCa d% và dun nóng cho dên ph$n _ng hoàn toàn, rôi dan khí
thu
dư)c qua dung dch nư1c vôi trong dư thây còn l&i 1,12 lít (dktc) khí duy nhât thoát ra. Giá tr c
%a
a, b lân lư)t là ?
A. 0,3 và 0,5 B. 0,4 và 2,0 C. 2,0 và 0,4 D. 4,0 và 0,2
Câu 58: Ba chât h@u c' có cùng lo&i nhóm ch_c có công th_c phân t_ sau: C3H4O2, H2CO2,
C2H4O2. Có the phân biet chúng bang thuôc th_ nào sau dây ?
A. Nư1c brom B. Cu(OH)2/OHHClO
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C. Dung dch KMnO4 loãng D. Dung dch AgNO3/NH3
Câu 59: TC 10 kg g&o nêp ch_a 80% tinh bot khi lên men có the thu dư)c bao nhiêu lít ancol
etylic 400. Biêt hieu suât quá trình lên men là 85%, khôi lư)ng riêng c%a ancol etylic nguyên
chât
là 0,789 g/ml.
A. 12,236 lít B. 13,960 lít C. 16,932 lít D. 14,395 lít
Câu 60: Hon h)p X gôm axit fomic và axit axetic có t. le sô mol 1:1. Lây 21,2 gam X cho tác
dDng v1i 23 gam etanol (xúc tác H2SO4 dac) dư)c m gam este. Gi$ s_ hieu suât ph$n _ng este
hóa
c%a 2 axit trên tư'ng _ng là 70%, 80%. Tong khôi lư)ng este thu dư)c là
A. 18,144 gam B. 24,17 gam C. 24,44 gam D. 32,40 gam
------HÊT------
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Câu 1: Cho m gam hỗn hợp B gồm CuO, Na2O, Al2O3 hoà tan hết vào nước thu được
400ml dung dịch D chỉ chứa một chất tan duy nhất có n ồng đ ộ 0,5M và ch ất r ắn G ch ỉ
gồm một chất. Lọc tách G, cho luồng khí H 2 dư qua G nung nóng thu được chất rắn F.
Hoà tan hết F trong dung dịch HNO 3 thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO 2 và
NO có tỉ khối so với oxi bằng 1,0625. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m.
A. 18g
B. 26g
C. 34,8g
D. 18,4g
Câu 2: Hạt vi mô nào sau đây có số electron độc thân là lớn nhất?
A. N (Z=7)
B. Fe(Z=26)
C. P(Z=15)
D. S2-( Z= 16)
Câu 3: Cho m gam hỗn hợp muối vào nước thu được dd A chứa các ion: Na +, NH4+,
CO32-, SO42-. Khi cho A tác dụng với dd Ba(OH)2 dư, đun nóng thu được 0,34 gam khí
và 4,3 gam kết tủa. Còn khi cho A tác dụng với dd H 2SO4 loãng, dư thì thu được 0,224
lít khí(đkc). Giá trị của m là
A. 2,38g
B. 3,69g
C. 3,45 g
D. 4,52g
Câu 4: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe(I), Zn-Fe(II), Fe-C(III), Sn-Fe(IV). Khi ti ếp xúc v ới
dd chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là
A. II, III, IV
B. I, II, IV
C. I, III, IV
D. I, II, III
Câu 5: Trong các chất sau:
1) o – cresol 2) o – nitrophenol 3) o – cianophenol 4) o – iotphenol 5) o – flophenol.
Chất nào cho được liên kết hiđro nội phân tử?
A. 2, 3 và 5
B. chỉ có 2
C. chỉ có 2, 5
D. 2, 3, 4
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dạng tinh thể phân tử
B. P trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử
C. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử
D. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử
Câu 7: Cho kim loại Ba (dư) vào dd có chứa các ion: NH 4+, HCO3-, SO42-, K+. Số
phương trình phản ứng (dạng ion thu gọn) tối đa có thể xảy ra là

A. 5
B. 6
C. 4
D. 3
Câu 8: Chất hữu cơ A có một nhóm amino, 1 chức este. Hàm l ượng oxi trong A là
31,07 %. Xà phòng hóa m gam chất A được ancol, cho hơi ancol đi qua CuO d ư, t o thu
andehit B. Cho B phản ứng với dd AgNO 3/NH3 thu được 16,2 gam Ag và một muối
hữu cơ. Giá trị của m là
A. 3,3375 gam
B. 7,725 gam
C. 6,675 gam
D. 3,8625
gam
Câu 9: Lấy 0,1 mol Cu tác dụng với 500 ml dung dịch gồm KNO 3 0,2M và HCl 0,4M
thì thu được bao nhiêu lít khí NO (đktc)?
A. 2,24 lít
B. 3,36 lít
C. 1,12 lít
D. 8,96 lít
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một lo ại nhóm chức c ần
dùng vừa đủ 3,92 lít O2(đkc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol là 1 : 1. X tác dụng với
NaOH tạo ra 2 chất hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên là
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 11: Chọn dãy chất chỉ chứa các chất có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước
A. CaO, CaCl2, KOH, P2O5
B. CaO, NaOH, CaCl2, H2SO4 đặc
C. NaOH, HNO3, CaCl2
D. CaO, KOH, CaCl2, Na2SO4
Câu 12: Dung dịch AlCl3 trong nước bị thuỷ phân, nếu thêm vào dd các chất sau đây,
chất nào làm tăng cường quá trình thuỷ phân của AlCl3 ?
A. NH4Cl
B. HCl
C. ZnSO4
D. Na2CO3
Câu 13: Hỗn hợp X gồm Fe, Cu có khối lượng 6 gam. Tỉ lệ khối lượng gi ữa Fe và Cu
là 7 : 8. Cho lượng X nói trên vào một lượng dd HNO 3, khuấy đều cho phản ứng xảy
ra hoàn toàn thì thu được một phần chất rắn Y n ặng 4,32 gam, dd mu ối s ắt và NO.
Khối lượng muối Fe tạo thành trong dd là
A. 4,5 gam
B. 5,4 gam
C. 7,4 gam
D. 6,4 gam
Câu 14: Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C 8H10O. Có bao nhiêu
đồng phân X thoả mãn sơ đồ sau: X + NaOH → Không phản ứng .
X
− HOH
XT
→ Y → Po lim e
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 15: Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe 3O4 có số mol 3 chất đều bằng nhau
tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO 2 và 0,05 mol NO.
Giá trị của m là
A. 36,48
B. 18,24
C. 46,08
D. 37,44
Câu 16: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí A gồm CH 4 và O2 so với H2 bằng 14,4. Đốt cháy
hoàn toàn CH4 thu hỗn hợp B có cả hơi nước. Tìm d B/A
A. 1,1
B. 1,0
C. 0,8
D. 0,9
+
Câu 17: Dung dịch nước chứa 0,005 mol Na ; 0,01 mol Cl ; 0,005 mol Mg2+ ; 0,01 mol
Ca2+, a mol HCO3-. Tính giá trị của a và xác định xem sau khi đun sôi m ột h ồi lâu, n ước
còn cứng không?
A. 0,025 ; nước không còn cứng
B. 0,025 ; nước còn cứng
C. 0,0125 ; nước còn cứng
D. 0,0125 ; nước không còn cứng
Câu 18: Cho 0,1 mol X (C2H8O3N2) tác dụng với dd chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu
chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dd Y. Cô cạn Y thu đ ược m gam ch ất r ắn. Giá
trị m là

A. 5,7 gam
B. 12,5 gam
C. 15 gam
D. 21,8gam
Câu 19: Trong phương pháp thủy luyện dùng để điều chế Ag từ qu ặng ch ứa Ag 2S
cần dùng thêm
A. Dd HCN; Zn
B. Dd HCl đặc;Zn
C. Dd H2SO4 đặc;Zn D. Dd HNO3
đặc; Zn
Câu 20: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ, mạch hở(chứa C, H, O) có phân tử kh ối là 60
và tác dụng được với natri kim loại?
A. 3
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được
dung dịch X và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2O và N2. Tỉ khối của
hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là 18. Cô cạn dd X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị
của m là
A. 34,08
B. 38,34
C. 97,98
D. 106,38
Câu 22: Cho 300 ml dung dịch AgNO3 vào 200 ml dd Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết
thúc thu được 19,44 gam chất rắn và dd X trong đó số mol của Fe(NO 3)3 gấp đôi số
mol của Fe(NO3)2 còn dư. Dung dịch X có thể tác dụng tối đa bao nhiêu gam h ỗn h ợp
bột kim loại gồm Al và Mg có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 3 ?
A. 11,88 gam.
B. 7,92 gam.
C. 8,91 gam.
D. 5,94 gam.
Câu 23: Đốt cháy hết 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,94 lít khí O 2(đkc).
Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH) 2 thì tạo thành dd có màu xanh lam. Giá
trị của m và tên gọi của X là
A. 4,9; propan-1,2,3-triol
B. 9,8; propan-1,2,3-triol
C. 9,8; propan-1,2-điol
D. 4,9; propan-1,2-điol
Câu 24: Hỗn hợp X gồm ankin A và H 2 có VX= 8,96 lit (đktc) và mx = 4,6g. Hỗn hợp X
qua Ni,To, phản ứng hoàn toàn cho hỗn hợp khí Y.Cho tỉ khối d y/ x = 2.Tìm số mol H2,
CTPT, khối lượng A
A. 0,3 mol H2, 4g C2H2
B. 0,5 mol H2, 3,6g C2H2
C. 0,3 mol H2, 4g C3H4
D. 0,8 mol H2, 3g C3H4
Câu 25: Cho 0,96 gam bột Mg vào 100 ml dd gồm Cu(NO 3)2 1M và AgNO3 0,2 M.
Khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dd B. Sục khí NH 3 dư
vào B, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đ ổi thì thu
được chất rắn có khối lượng là
A. 1,2 gam
B. 1,6 gam
C. 1,52 gam
D. 2,4 gam
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Xenlulozo có cấu trúc mạch phân nhánh
B. glucozo bị khử bởi dd AgNO3/NH3
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D. Saccarozo làm mất màu dd brom
Câu 27: Một hỗn hợp gồm saccarozo và mantozo phản ứng với dd AgNO 3/NH3 thu
được 3,24 gam Ag. Đun nóng lượng hỗn hợp trên với dd H 2SO4 loãng, trung hòa sản
phẩm bằng NaOH dư, lại cho tác dụng với dd AgNO 3/NH3 dư thu 19,44 gam Ag. Tính
khối lượng saccarozo có trong hỗn hợp.
A. 25,65 gam
B. 12,825 gam
C. 20,52 gam
D. 10,26 gam
Câu 28: Sục CO2 dư vào dd chứa 0,5 mol C6H5ONa. Hỏi khối lượng dd sau phản ứng
trên biến đổi như thế nào?

A. Tăng 22 gam
B. Tăng 50 gam
C. Giảm 25 gam
D. Giảm 44
gam
Câu 29: Đun nóng 21,8g chất A với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu đ ược 24,6g mu ối
của axit một lần axit và một lượng ancol B. Nếu cho lượng ancol đó bay h ơi ở đktc
chiếm thể tích là 2,24 lít. Lượng NaOH dư được trung hòa h ết b ởi 2 lít dung d ịch HCl
0,1 M. Tên gọi của A là
A. etylenglicol điaxetat
B. glixerol tri propionat
C. glixerol triaxetat
D. glixerol tri fomat
Câu 30: Thêm NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl 3. Lượng kết
tủa thu được lớn nhất và nhỏ nhất ứng với số mol NaOH lần lượt là
A. 0,04 mol và 0,05 mol
B. 0,03 mol và 0,04 mol
C. 0,04 mol và 0,05 mol
D. 0,03 mol và 0,04 mol
Câu 31: Trong các chất: CH3CH2CH2OH, C2H2, HCOOCH3, C2H3Cl, CH4, C2H6, C2H4.
Số chất có thể tạo ra andehit bằng một phản ứng là
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
Câu 32: Dung dịch X chứa HCl, CuSO 4, Fe2(SO4)3. Lấy 400 ml dd X đem điện phân với
điện cực trơ, I = 7,724 A cho đến khi ở catot thu được 5,12 gam Cu thì d ừng l ại. Khi
đó ở anot có 0,1 mol một chất khí bay ra. Thời gian điện phân và nồng độ [Fe 2+] lần
lượt là
A. 2300s và 0,15M
B. 2300s và 0,10M
C. 2500s và 0,1M
D. 2500s và
0,15M
Câu 33: Điện phân dd chứa HCl, CuCl2, NaCl, điện cực trơ, màng ngăn đến khi hết c ả
3 chất. Kết luận nào không đúng?
A. Giai đoạn điện phân HCl thì pH dd giảm
B. Kết thúc điện phân, pH dd tăng so với ban đầu
C. Thứ tự điện phân: CuCl2, HCl, dd NaCl
D. Giai đoạn điện phân NaCl thì pH của dd tăng
Câu 34: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dd
chứa 0,8 mol HCl vào dd X được dd Y và V lít CO 2 (đkc). Thêm vào dd Y nước vôi
trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Tìm V và m.
A. 11,2 l và 90 gam
B. 16,8 l và 60 gam
C. 11,2 l và 20 gam
D. 11,2 l và
40 gam
Câu 35: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào mạch polime bị cắt ra?
A. PVC + Cl2
Tơ clorin
B. Thuỷ phân tơ capron + H2O/NaOH
C. Cao su isopren + HCl
D. Thuỷ phân PVA + H2O/NaOH
Câu 36: Hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 và FeO với số mol mỗi chất là 0,1 mol. Hòa
tan hết X vào dd Y gồm HCl và H2SO4 loãng dư thu được dd Z. Nhỏ từ từ dd Cu(NO3)2
1M vào dd Z cho tới khi khí NO ngừng bay ra. Thể tích dd Cu(NO3)2 cần dùng là
A. 500 ml
B. 50 ml
C. 250 ml
D. 25ml
Câu 37: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl 2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng
với lượng dư dd HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là
A. KMnO4
B. MnO2
C. CaOCl2
D. K2Cr2O7
Câu 38: Cho 8 gam kim loại Canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dd h ỗn h ợp HCl 2M và
H2SO4 0,75M thu được khí H2 và dd X. Cô cạn dd X thu được lượng muối khan là

A. 22,2 (g) ≤ m ≤ 25,95(g)
B. 25,95 (g) < m < 27,2(g)
C. 22,2 (g) ≤ m ≤ 27,2(g)
D. 22,2 (g) < m < 27,2(g)
Câu 39: Nhóm nào được xếp các dung dịch (cùng n ồng độ) theo chi ều tăng d ần v ề đ ộ
pH?
A. HNO3, H2S, NaCl, KOH
B. HNO3, KOH, NaCl, H2S
C. H2S, NaCl, HNO3, KOH
D. KOH, NaCl, H2S, HNO3
Câu 40: Đun hỗn hợp gồm metanol, etanol và propan-1-ol với H 2SO4 đặc ở nhiệt độ
thích hợp từ 1400C đến 180oC thì thu được bao nhiêu sản phẩm là hợp chất hữu cơ?
A. 8.
B. 6.
C. 5.
D. 9.
Câu 41: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H 2 và 0,1 mol vinylaxetylen. Nung X một thời
gian, xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với không khí là 1. N ếu cho toàn b ộ
Y sục từ từ vào dd brom dư thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là
A. 32,0
B. 8,0
C. 16,0
D. 3,2
Câu 42: Hỗn hợp X gồm 2 este (A), (B) đơn chức đồng đẳng kế ti ếp bị xà phòng hoá
cho 2 muối và 1 ancol. V dd NaOH 1M cần dùng là 0,3 lít. Xác định tên gọi m ỗi este
trong hỗn hợp X, biết khối lượng hỗn hợp X bằng 23,6g và trong 2 axit t ạo ra (A), (B)
không có axit nào tráng gương.
A. metyl propionat và metyl butyrat
B. metylaxetat và metyl propionat
C. metylaxetat và etylaxetat
D. metylfomat và metylaxetat
Câu 43: Cho sơ đồ:
A

+ Cu ( OH )2 + NaOH

D

CnH2n-2O2 + NaOH
F
CH4
+ O2 , XT
(X)
B
E
X có tên gọi là
A. metylfomat
B. vinyl fomat
C. vinylaxetat
D.
metylacrylat
Câu 44: Cho CaC2, Al4C3, C3H8, CH3COONa, C, KOOCCH2COOK, C2H5COONa. Số
chất có thể tạo ra CH4 bằng 1 phản ứng trực tiếp là
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 45: Cho hợp chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H6O2.
NaOH
NaOH ,CaO ,T
Có sơ đồ: X +

→Y +
 → C2H4.
Tên gọi của X là
A. metylacrilat
B. axit butiric
C. anlylfomat
D. vinylaxetat
Câu 46: Số este điều chế từ nguyên liệu chính là CH 4 trong đó este no, đơn chức có
mạch cacbon chứa không quá 2 nguyên tử cacbon là
A. 4
B. 1
C. 3
D. 5
Câu 47: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử m ột nguyên tố thuộc
nhóm VIIA là 28. Khối lượng nguyên tử nguyên tố đó là
A. 21
B. 19
C. 18
D. 20
Câu 48: Cho hỗn hợp khí X gồm metanal và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni, to. Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y gồm 2 ch ất h ữu c ơ. Đ ốt cháy h ết Y
thu được 11,7 gam nước và 7,84 lít khí CO2(đkc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong
X là

A. 35%
B. 53,85%
C. 65%
D. 46,15%
Câu 49: Khi cho hỗn hợp rắn gồm: MgSO4, Ba3(PO4)2, FeCO3, FeS, CuS vào dd HCl dư
thì chất rắn thu được là
A. CuS, FeS
B. CuS
C. BaSO4, CuS
D. Ba3(PO4)2,
CuS
Câu 50: Hiđrat hoá hoàn toàn 1,56 gam một ankin (A) thu được m ột anđehit (B). Tr ộn
(B) với một anđehit đơn chức (C). Thêm nước để được một 0,1 lit dd (D) ch ứa (B) và
(C) với nồng độ mol tổng cộng là 0,8M. Thêm từ từ vào dd (D) vào dd ch ứa
AgNO3/NH3 dư thu được 21,6g Ag kết tủa. Xác định CTCT và số mol c ủa (B) và (C)
trong dung dịch (D).
A. (B): CH3-CHO 0,07 , (C): H-CHO 0,01 B. (B): CH3-CHO 0,04 , (C):
C2H5CHO 0,04
C. (B): CH3-CHO 0,03 , (C): H-CHO 0,05
D. (B): CH3-CHO 0,06 , (C): H-CHO
0,02
-----------------------------------------------
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ĐỀ THI THỬ ĐH - CĐ LẦN I - NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi : HÓA HỌC; Khối A,B
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 247

Họ, tên thí sinh:.....................................................................................
SBD: .............................
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31, S = 32; Cl =
35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88, Ag=108; Ba =
137, Pb=207,
Mn = 55, Sn = 119, Ni = 59
Câu 1: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C 2H8O3N2 tác dụng với dung dịch
NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô c ơ. Khối lượng phân tử (theo
đvC) của Y là
A. 46.
B. 32
C. 31.
. D. 45.
2+
+
3+
2+
2+
2+
Câu 2: Môṭ dung dich
̣ có chứa cać ion: Mg , Na , Fe , Fe , Cu , Ba , NO3-,Cl-. Để
nhâṇ ra sự có măṭ cuả ion Fe2+ trong dung dich
̣ có thể dung
̀ dung dich
̣ naò sau đây:
A. NaOH
B. NH3
C. Na2CO3
D. HCl
Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có M X = 23,5. Trộn V(lít) X với V1(lít)
hiđrocacbon Y được 260 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V1(lít) X với V(lít) hiđrocacbon Y
được 223 gam hỗn hợp khí F. Biết V1 – V = 44,8 (lit); các khí đều đo ở đktc. Công thức
của Y là:
A. C4H8
B. C3H6
C. C4H10
D. C2H6
Câu 4: Tripeptit mạch hở Y được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân
tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu
được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Công thức phân tử của Y là
A. C9H17N3O4
B. C9H21N3O6
C. C6H11N3O4
D.
C6H15N3O6
Câu 5: Cho 7,8 gam Kali tác dụng với 1 lít dung dịch HCl 0,1M thấy thoát ra V lít H2 (
đktc) . Giá trị V là :

A. 2,24
B. 1,12
C. 4,48
D. 3,36
Câu 6.Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 10 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe 2O3 ( trong
điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp Y.Cho Y tác d ụng v ới dung d ịch
HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lít NO sản phẩm khử duy nhất (đktc). Phần trăm kh ối
lượng của Fe2O3 trong X là :
A. 46 %
B. 54%
C. 27 %
D.73%
Câu 7: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung dịch X
và 4,48 lít NO(duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1,792 lít khí NO duy
nhất nữa và dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan vừa hết 8,32 gam Cu không có khí bay ra (các
khí đo ở đktc). Khối lượng của Fe đã cho vào là:
A. 16,24 g.
B. 9,6 g.
C. 11,2 g.
D. 16,8 g.
Câu 8: Khi thêm tinh thể NH4Cl vào dung dịch K2CO3. Nếu thể tích dung dịch không
thay đổi thì pH của dung dịch:
A. Ban đầu tăng, sau giảm
B. Không đổi
C. Tăng
D. Giảm
Câu 9: Nung 20 gam hỗn hợp Fe, Al với bột S thu được 32 gam hỗn hợp Y. Đốt cháy
hoàn toàn Y, cho khí sinh ra hấp thụ hết vào 0,5 lít dung dịch NaOH 1M thu được dung
dịch E. Cô cạn cẩn thân dung dịch E thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là :
A. 15,75gam
B. 41,75 gam
C. 30gam
D. 26gam
Câu 10: Hoà tan hết m gam hỗn hợp A gồm Zn và Al trong dung dịch H2SO4 đặc
nóng, thu được 0,336 lít H2S (đktc) sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng axít phản ứng
là:
A. 11,76gam
B. 14,7gam
C. 5,88gam
D.
7,35gam
Câu 11: Cho 2 amin mạch hở lần lượt có công thức phân tử là C3H9N, C4H11N . Có
tổng số đồng phân amin bậc một là:
A. 4
B. 6
C. 5
D. 7
Câu 12: Hoà tan 60 gam Xementit (Fe3C) có chứa tạp chất trơ trong dd HNO3 loãng dư
thấy sinh ra 35,84 lít hỗn hợp 2 khí không màu trong đó có 1 khí hoá nâu trong không
khí (đktc), dung dịch X và m gam tạp chất trơ không tan . Giá trị của m là
A. 6 gam
B. 18 gam
C. 54 gam
D. 42 gam
Câu 13: Cho các chất Al2O3; Al(NO3)3; Zn(OH)2; NaHS; K2SO3; (NH4)2CO3; H2N-CH2COOH;
CH3-COOH3N-CH3. Số chất đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH
là:
A. 7
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 14: Trong số các polime sau đây: (1) sợi bông; (2) tơ tằm; (3) len; (4) tơ visco; (5)
tơ axetat;
(6) tơ nilon – 6,6. Loại tơ nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?
A. 1,2 3
B. 2,3,4
C. 1,4,5
D. 1,4,6
Câu 15: Cho cân bằng sau trong bình kín:

2NO2(k)

N2O4 (k).

(màu nâu đỏ)
(không màu)
Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:
A. ∆H < 0, phản ứng thu nhiệt
B. ∆H > 0, phản ứng tỏa nhiệt
C. ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt
D. ∆H < 0, phản ứng tỏa nhiệt
Câu 16: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3,
là:
A. axit fomic, butin-1, etilen.
B. anđehit axetic, etin, butin-2.
C. metyfomat, vinylaxetilen, propin.
D. anđehit fomic, etin, etilen.
Câu 17: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất khi ngâm vào dung dịch loãng nào sau đây?
A. HCl và NaCl
B. H2SO4 và CuSO4
C. H2SO4 và MgSO4
D. NaOH
và NaCl
Câu 18: Cho 3 lọ đựng 3 dung dịch bị mất nhãn: NaOH, HCl, HNO 3. Thuốc thử nào
sau đây nhận biết được 3 dung dịch trên ?
A. Fe
B. Cu
C. Al2O3
D. Fe2O3
Câu 19: Nhúng thanh Mg sạch vào cốc đựng 50ml dung dịch HCl 0,4M đến khi không
còn bọt khí bay ra nữa thêm tiếp 50ml dung dịch CuCl2. Sau một thời gian lấy thanh
Mg ra đem cân thấy nặng thêm 3,96gam so với ban đầu. Biết toàn bộ lượng Cu giải
phóng đều bám vào thanh Mg. Lượng Cu bám vào là:
A. 3,760 gam
B. 6,336 gam
C. 6,400 gam
D. 6,720
gam
Câu 20: Lên men 0,5 tâń tinh bôṭ chứa 5% tap̣ chât́ trơ để điều chế axit lactic. Biêt́
hiêụ suât́ cả quá trinh
̀ điều chế là 81%. Khôí lượng axit lactic thu được la:̀
A. 450,0kg
B. 427,5 kg
C. 275,5 kg
D. kết quả
khác
Câu 21.Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO 3 với 100 ml dung dịch
NaOH và Ba(OH)2 đều có cùng nồng độ là a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH
=12.Giá trị của a là:
A.0,1
B.0,12
C.0,027
D.0,04
Câu 22: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol FeS2 và a mol FeS vào axit HNO3
(vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa một muối sunfat) và V lít khí NO sản phẩm
khử duy nhất ( đktc). Giá trị của V là
A. 4,48
B. 8,96
C. 11,2
D. 17,92
Câu 23: Axit có đồng phân cis - trans là
A. axit aminoaxetic.
B. axit oleic.
C. axit propenoic.
D. axit
stearic.
Câu 24. X và Y là các đồng phân có công thức phân tử C5H10. X làm mất màu dung dịch
brom tạo sản phẩm tương ứng là 1,3-đibrom-2-metylbutan.Y phản ứng với brom khi
đun nóng tạo một dẫn xuất monobrom duy nhất .X và Y lần lượt là:
A . 3-metylbuten-1 và xiclo pentan
B
.
2-metylbuten-2
và
metylxiclobutan
C . metylxiclopropan và metylxiclobutan
D . 1,2-đimetylxiclopropan và
xiclopentan

Câu 25: Khi tiêń hanh
̀ đông
̀ trung
̀ hợp acrilonitrin và buta-1,3-đien thu được môṭ loaị
cao su Buna-N chứa 8,69% Nitơ về khôí lượng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin và buta-1,3đien trong cao su thu được la:̀
A. 1:2
B. 3:1
C. 1:1
D. 2:1
Câu 26: Cho 10 gam Mg vào 100ml FeCl3 2M sau một thời gian thu được 10,8 gam
chất rắn. Khối lượng Mg đã phản ứng là:
A. 1,44gam
B. 4,8gam
C. 2,4 gam
D. 7,2 gam
Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Trong một chu kỳ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính kim loại giảm dần
đồng thời tính phi kim tăng dần
B. Độ âm điện của các nguyên tố trong một nhóm A nói chung giảm dần theo chiều
tăng dần điện tích hạt nhân từ trên xuống dưới.
C. Trong một chu kỳ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của
các nguyên tố nói chung giảm dần đồng thời độ âm điện cũng giảm theo
D. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng
Câu 28: Trong quá trình sản xuất axit sunfuric để hấp thụ SO3 người ta dùng :
A. H2SO4 đặc
B. H2SO4 loãng
C. H2O
D. H2O
hoặc H2SO4
Câu 29 .Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg, Zn, Al ở d ạng b ột tác d ụng
hoàn toàn với O2 thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 4,35 gam.Th ể tích
dung dịch H2SO4 0,5 M vừa đủ để phản ứng hết với Y là:
A.150 ml
B.50 ml
C.75 ml
D.100 ml
Câu 30: Trùng ngưng m gam glixin, hiệu suất 80%, thu được 68,4 gam polime. Trị
số của m là:
A. 112,5 gam
B. 72 gam
C. 90 gam
D. 85,5
gam
Câu 31:Hỗn hợp A gồm x mol Cu và 0,04 mol Fe 2O3 tác dụng với dung dịch HNO 3.
Kết thúc phản ứng thu được dung dịch B và 0,02 mol NO duy nhất và còn l ại 0,01 mol
kim loại . Gía trị của x là :
A. 0,03
B. 0,07
C. 0,12
D. 0,08
Câu 32: Hoà tan một ít phenol vào dung dịch ancol etylic thu được dung dịch X. Trong
X có bao nhiêu kiểu liên kết hiđro?
A. 4
B. 9
C. 6
D. 7
Câu 33.Cho các cặp phản ứng sau:
a.S + F2 
b.SO2 + Br2 + H2O 
c.SO2 + O2
→
→

→
d.S + H2SO4 đặc nóng
e.H2S + Cl2 + H2O 

→
→
f. SO2 + H2S 
→
Số phản ứng tạo ra sản phẩm chứa lưu huỳnh ở mức oxi hóa +6 là:
A. 2
B.3
C.4
D.5
Câu 34: Hôñ hợp X gôm
̀ môṭ axit đơn chức và môṭ ancol đơn chức trong đó số mol axit
lớn hơn số mol ancol. Chia X thanh
̀ 3 phâǹ băng
̀ nhau: Phâǹ 1 tać dung
̣ hêt́ với Na taọ ra
3,36 l khí (đktc). Phâǹ 2 đun nong
́ với H2SO4 đăc̣ thu được 10,2 gam este E (với
h=100%), đôt́ chaý hêt́ lượng este đó thu được 22 gam CO2 và 9 gam nước. Đôt́ chay
́

hêt́ phâǹ 3 thu được 39,6 gam CO2. Công thức phân tử cuả E và cuả ancol trong X lâǹ
lượt la:̀
A. C5H8O2 và C2H5OH.
B. C5H10O2 và CH3OH
C. C5H8O2 và CH3OH
D. C5H10O2 và C3H7OH
Câu 35: Nhựa Bakêlit được điều chế từ:
A. glixerol và axit axetic
B. axit benzoic và etanol
C. phenol và anđehit axetic
D. phenol và anđehit fomic
Câu 36: Cho 0,02 mol CH3COOC6H5 vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là:
A. 4,36g
B. 1,64g
C. 3,96g
D. 2,04g
Câu 37: Dãy gồm 3 dung dịch các chất đều làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ là
A. nhôm sunfat, phenylamoni clorua, axit acrylic.
B. axit clohiđric, amoni clorua,
anilin.
C. phenol, amoni clorua, axit fomic.
D. axit nitric, axit axetic, natri
phenolat.
Câu 38: Có bao nhiêu nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1 ( trong bảng
tuần hoàn mà chúng ta được học)
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 39: Cho hỗn hợp các chất sau: Na2O; BaCl2; NaHCO3; NH4Cl có số mol bằng nhau
và bằng 0,1mol vào nước, đun nóng thu được dung dịch X. Tổng số mol các chất tan
trong X là:
A. 0,1 mol
B. 0,3 mol
C. 0,2 mol
D. 0,4
mol
Câu 40: Cho 4 dung dịch đựng trong 4 lọ là abumin (lòng tr ắng tr ứng), etylen
glicol, glucozơ, NaOH. Dùng thuốc thử nào để phân biệt chúng:
A. AgNO3/ NH3.
B. Nước Br2
C. dd H2SO4.
D.
CuSO4,
Câu 41.Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa
học sau:
X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2;
Y + XCl2 → YCl2 + X.
Phát biểu đúng là:
A. Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion S2+
B. Kim loại X khử được ion Y2+
C. Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X+2
D. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y
Câu 42: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có
6 electron. Số đơn vị điên tích hạt nhân của X là
A. 6
B. 8
C. 16
D. 14
Câu 43: Hợp chât́ hữu cơ X có công thức phân tử C7H6O2 là dâñ xuât́ cuả benzen. Biêt́
X tham gia phan̉ ứng tráng bạc và phản ứng với dung dịch NaOH. Có bao nhiêu công
thức câú taọ phù hợp với X:
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 44: Biết 0,03 mol anđêhit acrilic tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch Br2 0,1M
(trong H2O). Giá trị của V là:
A. 900
B. 600
C. 500
D. 300

Câu 45: Cho dung dịch KI3 (không màu) vào benzen (không màu), lắc mạnh và để yên
một lúc thấy:
A. Dung dịch đồng nhất, có màu.
B. Dung dịch bị phân lớp, không
màu.
C. Dung dịch đồng nhất, không màu.
D. Dung dịch bị phân lớp, có màu.
Câu 46: Cho hôñ hợp A gôm
̀ 2 chât́ hữu cơ no, đơn chức, mach
̣ hở (chứa C, H, O) với
tỉ lệ mol 1:1 phan̉ ứng vừa đủ với 50 ml dung dich
̣ NaOH 1M thu được môṭ ancol X và
4,1 gam môṭ muôi.
́ Oxi hoá X thanh
̀ andehit (h=100%) rôì lâý san̉ phâm
̉ thu được thực
hiêṇ phan̉ ứng trang
́ gương hoaǹ toaǹ thu được 43,2 gam Ag. Công thức cać hợp chât́
trong A la:̀
A. CH3COOC2H5 và C2H5OH
B. CH3COOH và CH3COOCH3.
C. CH3COOCH3 và CH3OH
D. CH3COOH và CH3OH
Câu 47.Cho các dung dịch loãng các chất sau: H 2SO4(1), HCl (2), CH3COOH (3)
HCOOH (4),có cùng nồng độ mol/l.Dãy các dung dịch sắp theo chi ều tăng d ần giá tr ị
pH là:
A. (2),(1),(3),(4)
B. (1),(2),(3),(4)
C. (1),(2),(4),(3)
D. (2),(3), (1), (4)
Câu 48: Số công thức phân tử của chất hữu cơ CxHyOz có (M = 74 đvC) là :
A. 1
B. 2
C. 3
D.4
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol X thu được 1,344 lít CO 2 (đktc) và
1,44 gam H2O. X tác dụng với Na dư cho khí H 2 có số mol bằng số mol của X.
Công thức phân tử của X và giá trị m lần lượt là:
A. C3H6O2 và 1,48.
B. C3H8O và 1,20
C. C3H8O2 và 1,52.
D.
C4H10O2 và 7,28.
Câu 50: Nhận biết 2 chất propen và anđêhit axetic người ta dùng thuốc thử là:
A. Br2/H2O
B. Br2/Cl4
C. HBr
D. Cả A và B
đều đúng
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN
1D ,2D, 3B,4A,5A,6A,7A,8D,9B,10D,
11B,12A,13C,14C,15D,16C,17B,18A,19D,20B,
21D,22B,23B,24D,25A,26B,27C,28A,29A,30A,

31D,32B,33C,34B,35D,36A,37A,38A,39B,40D,
41C,42C,43C,44B,45B,46C,47C,48C,49C,50B.

