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I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
1. Cho sơ đồ :
A1
A2
A3
CH4
C2H2
A4
A5
CH4
A6
A4
C2H6O
Biết A1, A4 đều có khả năng phản ứng được với AgNO3 /NH3. A2, A5, A6 lần lượt là :
A. C4H4; CH3COONa; CH3COOC2H3.
B. CH3COOH; C3H8; C2H4.
C. CH3COONH4; CH3COONa; CH3CHO.
D. C4H6; CH3COONa; CH3COOC2H3.*
2.§Ó b¶o qu¶n dung dÞch Fe2(SO4)3, tr¸nh hiÖn tîng thuû ph©n, ngêi ta thêng nhá vµo dung dÞch vµi giät:
a. dd NH3
b. dd NaOH
c. dd H2SO4 *
d. dd BaCl2
3. Cho các hợp chất hữu cơ sau: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol. Có bao nhiêu chất KHÔNG tham gia phản
ứng tráng bạc?
A. 1 chất
B. 2 chất
C. 3 chất*
D. 4 chất
4. Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ I=9,65A. Tính khối lượng Cu bám bên catot sau kho¶ng thời
gian điện phân t1 =200s và t2 =500s (gi¶ thiÕt hiệu suất ®iÖn ph©n là 100%)
A.0,32g ; 0,64g
B.0,64g ; 1,28g*
C.0,64g ; 1,6g
D.0,32g ; 1,28g
5. Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3 vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2. Sau khi phản ứng xong lọc bỏ kết tủa, dung dịch
nước lọc thu được chứa chất gì nếu b < a < 2b
A.NaHCO3, Ba(HCO3)2
B. NaHCO3, Na2CO3
C. NaOH, Ba(OH)2
D.NaOH, Na2CO3*
6. Thủy phân hợp chất C3H5Cl3 bằng dung dịch NaOH, kết quả thu được bao nhiêu hợp chất hữu cơ đơn chức.
A. 1.*
B. 2
C.3
D. 4
7. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 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. Capron
C. Lapsan*
D. Enang.
8. Nguyªn tè H chñ yÕu cã hai ®ång vÞ 1H vµ 2H . Nguyªn tè O cã 3 ®ång vÞ 16O , 17O , 18O
Sè ph©n tö H2O t¹o ra tõ c¸c lo¹i ®ång vÞ trªn cña 2 nguyªn tè lµ:
A. 3
B. 6
C. 9*
D. 12
9. Hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A và H2 dư có d X / H 2  4,8 . Cho X qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn
hợp Y có d Y / H 2  8 . Công thức A là :
A. C3H4*
B. C2H2
C. C2H4
D. C4H6.
10. Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử
duy nhất, ở đkC. và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không
khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:
A. 16 gam*
B. 9 gam
C. 8,2 gam
D. 10,7 gam
11. Đun etylen glicol với hỗn hợp gồm ba axit (axit axetic, axit fomic và axit propionic)có H2SO4 đặc làm xúc tác. Có thể thu
được tối đa bao nhiêu este đa chức ?
A. 8.
B. 6.*
C. 4.
D. 10.
12. Cho 11,2 gam hh Cu vµ kim lo¹i M t¸c dông víi dd HCl d thu ®îc 3,136 lit ( ®ktc ). Còng lîng hh nµy cho t¸c dông hÕt
víi dd HNO3 lo·ng thu ®îc 3,92 lit ( ®ktc ) khÝ NO ( s¶n phÈm khö duy nhÊt ) . Kim lo¹i M lµ:
A. Mg
B. Fe
C. Mg hoÆc Fe *
D. Mg hoÆc Zn.
13.Có các chất sau:
1. magie oxit
2. cacbon
3. kali hiđroxit
Silic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
A. 1, 2, 3, 4*
B. 1, 2, 3, 4, 5

4. axit flohiđric

5. axit clohiđric

C. 1, 2, 3, 5

14. Thuỷ phân các hợp chất sau trong môi trường kiềm:
1. CH3 – CHCl2
2. CH3 – COO – CH = CH-CH3
3. CH3 – COOCH2 – CH = CH2
4. CH3 – CH2 – CCl3
5. (CH3 – COO)2CH2.
Những chất sau khi thủy phân trong môi trường kiềm cho sản phẩm có phản ứng tráng bạc là:
A. 1, 2, 4, 5.
B. 1, 3, 5
C. 1, 2, 5*

D. 1,3, 4, 5

D. 1, 2, 4

15. Cho c¸c chÊt : ancol etylic ; glixerol ; axit focmic ; axit acrylic; phenol ; an®ehit axetic; axeton. §Æt a lµ sè chÊt cã p víi
Na ; b lµ sè chÊt cã p víi NaOH ; c lµ sè chÊt cã p víi dd Br2 ; d lµ sè chÊt cã p víi AgNO3 / NH3 ; e lµ sè chÊt cã p víi
Cu(OH)2 trong ®iÒu kiÖn thêng ; Gi¸ trÞ cña a,b,c,d,e lÇn lît lµ:
A. 5, 3, 3, 2, 3
B. 5, 3, 4, 2, 3*
C. 5, 3, 3, 2, 1
D. 5, 3, 4, 2, 2
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16.Cho các dung dịch: dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd Na2CO3, dd Ba(OH)2, dd NaNO3, dd NH4NO3, dd Cu(NO3)2, dd KHSO4, dd NaCl.
Dãy gồm các dung dịch làm quỳ tím đổi sang màu đỏ là:
A. dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , dd Na2CO3.
B. dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , dd NaCl
C. dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 , Ba(OH)2
D.dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3 ,dd Cu(NO3)2, dd KHSO4. *

17. Xem các chất: (I): CH3COONa; (II): ClCH2COONa; (III): CH3CH2COONa; (IV): NaCl. So sánh sự thủy phân của các dung
dịch cùng nồng độ mol/l của các muối trên.
A. (I) < (II) < (III) < (IV)
B. (IV) < (III) < (II) < (I)
C. (IV) < (II) < (I) < (III) *
D. (IV) < (II) < (III) < (I)
18. Cho 20,7 gam hỗn hợp CaCO3 và K2CO3 phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được khí Y. Sục toàn bộ khí Y từ từ vào
dung dịch chỉ chứa 0,18 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Hỏi m có giá trị trong khoảng nào:
A. 35,46 ≥ m > 29,55* B. 30,14 ≥ m > 29,55
C. 35,46 ≥ m ≥ 30,14
D.40,78 ≥ m > 29,55
19. Cho chất vô cơ X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch KOH, đun nóng, thu được khí X1 và dung dịch X2. Khí X1 tác
dụng với một lượng vừa đủ CuO nung nóng, thu được khí X3, H2O, Cu. Cô cạn dung dịch X2 được chất rắn khan X4 (không
chứa clo). Nung X4 thấy sinh ra khí X5 ( M=32đvC). Nhiệt phân X thu được khí X6 (M= 44đvC) và nước. Các chất X1, X3, X4,
X5, X6 lần lượt là:
A. NH3 ; NO ; KNO3 ; O2 ; CO2
B. NH3 ; N2 ; KNO3 ; O2 ; N2O*
C. NH3 ; N2 ; KNO3 ; O2 ; CO2
D. NH3 ; NO ; K2CO3 ; CO2 ; O2.
20. Trong các công thực nghiệm (công thức nguyên): (CH2O)n; (CHO2)n; (CH3Cl)n; (CHBr2)n; (C2H6O)n; (CHO)n; (CH5N)n thì
công thức nào mà CTPT chỉ có thể là CTĐGN?
A. (CH3Cl)n; (C2H6O)n
B. (CH2O)n; (CH3Cl)n; (C2H6O)n
C. (CH3Cl)n; (CHO)n; (CHBr2)n
D. (C2H6O)n; ; (CH3Cl)n; (CH5N)n *
21. A là chất hữu cơ có thành phần nguyên tố là C, H, O và Cl. Khối lượng mol phân tử của A là 122,5 gam. Tỉ lệ số mol của
C, H, O, Cl lần lượt là 4 : 7 : 2 : 1. Đem thủy phân A trong dung dịch xút thì thu được hai chất có thể cho được phản ứng tráng
gương. A là:
A. HCOOCH2CH(Cl)CHO
B. HCOOCH=CH2CH2Cl
C. HOC-CH2CH(Cl)OOCH
D. HCOO-CH(Cl)CH2CH3*
22. Hoà tan hoàn toàn FeS2 vào cốc chứa dung dịch HNO3 loãng được dung dịch X và khí NO thoát ra. Thêm bột Cu dư và axit
sunfuric vào dung dịch X, được dung dịch Y có màu xanh, nhưng không có khí thoát ra. Các chất tan có trong dung dịch Y là:
A. Cu(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ; H2SO4.
B. Cu(NO3)2 ; Fe(NO3)2 ; H2SO4.
C. CuSO4 ; Fe2(SO4)3 ; H2SO4.
D. CuSO4 ; FeSO4 ; H2SO4.*
23. A là một este có công thức phân tử C16H14O4. Một mol A tác dụng được với bốn mol NaOH. Muối natri thu được sau phản ứng xà
phòng hóa nếu đem đốt cháy chỉ thu được CO2 và xôđa. A có cấu tạo đối xứng. A là:
A. Este của axit sucxinic (HOOCCH2CH2COOH) với phenol
B. Este của axit malonic (HOOCCH2COOH) với một phenol thường và một Cresol (Metylphenol)
C. Este của axit oxalic với hai cresol (CH3C6H4OOC-COOC6H4CH3)*
D.Cả A., B, C.
24. Có hai ống nghiệm, một ống đựng dung dịch Na2SO4, một ống đựng dung dịch Na2CO3. Chỉ dùng 1 hóa chất trong số các hóa chất
sau: dung dịch HCl, dung dịch BaCl2, dung dịch NaHSO4, dung dịch NaHSO3, dung dịch AlCl3 thì số hóa chất có thể phân biệt hai
dung dịch trên là
A. 5
B. 2
C. 4
D. 3*
25. Cho 0,04 mol bột Fe vào một bình chứa dung dịch cã 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO. Khi phản ứng hoàn toàn cô cạn bình
phản ứng thì khối lượng chất rắn thu được bằng:
A. 5,96 gam *
B. 3,60 gam
C. 4,84 gam
D. 7,2 gam
26. Thuỷ phân hợp chất
H2N CH2 CO NH CH CO NH CH CO NH CH2 COOH

CH2

COOH

CH2

C6H5

thu được các aminoaxit
A. H2N-CH2-COOH; H2N-CH(CH2-COOH)-CO-NH2 và H2N-CH(CH2-C6H5)-COOH
B. H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH.*
C. H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH(NH2)-COOH.
D. H2N-CH2-COOH; HOOC-CH(NH2)-COOH và C6H5-CH(NH2)-COOH.
27. Phản ứng este hóa giữa axit axetic với ancol etylic tạo etyl axetat và nước có hằng số cân bằng liên hệ đến nồng độ mol/l của các
chất trong phản ứng lúc đạt trạng thái cân bằng là Kc = 4. Nếu 1 lít dung dịch phản ứng lúc đầu có chứa a mol CH3COOH và a mol
CH3CH2OH, thì khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, sẽ thu được bao nhiêu mol sản phẩm trong 1 lít dung dịch?
A.2a/3 mol CH3COOCH2CH3; 2a/3 mol H2O*
B. a/3 mol CH3COOCH2CH3; a/3 mol H2O
C.2a/3 mol CH3COOCH3; 2a/3 mol H2O
D.0,25a mol CH3COOCH2CH3; 0,25a mol H2O

28. Nguyªn tè R lµ phi kim thuéc nhãm A trong b¶ng tuÇn hoµn. TØ lÖ gi÷a phÇn tr¨m nguyªn tè R trong oxit cao nhÊt vµ phÇn
tr¨m R trong hîp chÊt khÝ víi hi®ro b»ng 0,5955. Cho 4,05g mét kim lo¹i M cha râ ho¸ trÞ t¸c dông hÕt víi ®¬n chÊt R th× thu
®îc 40,05g muèi. C«ng thøc cña muèi cã thÓ lµ:
A. CaCl2
B. Al2S3
C. MgBr2
D. AlBr3*
29. Mét b×nh kÝn dung tÝch 1,0 lit chøa 1,5 mol H2 vµ 1,0 mol N2 (cã chÊt xóc t¸c vµ ë nhiÖt ®é thÝch hîp). ë tr¹ng th¸i c©n
b»ng cã 0,2 mol NH3 ®îc t¹o thµnh. Muèn hiÖu suÊt ®¹t 25 % cÇn ph¶i thªm vµo b×nh bao nhiªu mol N2?
A. 0,83*
B. 1,71
C.2,25
D. Kết quả khác
30. Hoà tan hoàn toàn 9,94 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra 3,584 lít khí NO (ở đktc ; là sản
phẩm khử duy nhất). Tổng khối lượng muối tạo thành là:
A. 29,7g.
B. 37,3g
C. 39,7g*
D.27,3g
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31.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
anđehit metacrylic đã tham gia phản ứng cộng hiđro là:
A. 100%
B. 80% *
C. 70%
D. 65%
32. Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O3, 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. 6 chất
C. 5 chất
D. 3 chất
33. A là một chất hữu cơ mạch không nhánh chứa một loại nhóm chức mà muối natri của nó khi đem nung với vôi tôi xút thì
thu được khí metan. B là một ancol mạch hở mà khi cho a mol B tác dụng hết với Na thì thu được a/2 mol H2. a mol B làm mất
màu vừa đủ dung dịch có hòa tan a mol Br2. Đốt a mol B thu được 3a mol CO2. A tác dụng B thì thu được một hợp chất hữu cơ
đa chức X. X là chất nào?
A. CH3COOCH2CH2CH2OOCCH3
B. CH3CH2CH2OOCCH2COOCH2CH2CH3
C. CH3COOCH2CHCHOOCCH3
D. CH2CHCH2OOCCH2COOCH2CHCH2 *
34. Xµ phßng ho¸ 100g chÊt bÐo cã chØ sè axit b»ng 7 cÇn a gam dd NaOH 25%, thu ®îc 9,43g glyxeryl vµ b gam muèi natri.
Gi¸ trÞ cña a vµ b lµ:
A. 49,2g vµ 103,37g
B. 49,2g vµ 103,145g
C. 51,2g vµ 103,145g *
D. 51,2g vµ 103,37g
35. Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 23, số
đơn vị điện tích hạt nhân của B lớn hơn A . Kết luận nào sau đây về A và B là không đúng?
A. Tính kim loại của A mạnh hơn B.
B. Cấu hình electron của A không có electron độc thân nào *
C. A, B thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn
D. Cấu hình electron của B không có electron độc thân

36. Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác?
A. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.
B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng.*
C. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng.
D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.

37. Cho ph¬ng tr×nh ph¶n øng. Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O
BiÕt khi c©n b»ng tØ lÖ sè mol gi÷a N2O vµ N2 lµ 3 : 2, h·y x¸c ®Þnh tØ lÖ mol nAl : n N O : n N trong sè c¸c kÕt qu¶ sau:
2
2
A. 44:6:9
B. 46:9:6
C. 46:6:9
D. 44:9:6*
38.Số đồng phân cấu tạo của C4H11N và C3H7Cl lần luợt là :
A. 8 và 3
B. 7 và 2
C. 8 và 2*
D.7 và 3
39. Hoaø tan 23,6 gam hoãn hôïp goàm 2 axit cacboxylic vaøo nöôùc thu được dd A Chia A thaønh 2 phaàn baèng nhau. Cho
phaàn thöù nhaát phaûn öùng vôùi dd AgNO3 / NH3 d thu ñöôïc 21,6 gam baïc kim loaïi. Phaàn thöù 2 ñöôïc trung hoaø
hoaøn toaøn bôûi 200 ml dung dòch NaOH 1M. Vaâïy coâng thöùc cuûa 2 axit trong hoãn hôïp laø:
A. Axit focmic và axit axetic
B. Axit focmic v à axit propionic
C. Axit focmic và axit oxalic
D. Axit focmic và axit acrylic*
40. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B ( H = 100%).
Chia B thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan phần 1 trong H2SO4 loãng dư, thu được 1,12 lít khí (đktc).
Hoà tan phần 2 trong dung dịch NaOH dư thì khối lượng chất không tan là 4,4 gam. Giá trị của m bằng:
A. 6,95g.
B. 13,9g.*
C. 8,42g.
D. 15,64g.

II.PHẦN RIÊNG( 10 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( Phần A hoặc phần B)
A.Theo chương trình Chuẩn (Từ câu 41 đến câu 50)
41. Xét các chất:
(I): Amoniac; (II): Anilin; (III): Metylamin; (IV): Đimetylamin; (V): Điphenylamin; (VI): Nước
Độ mạnh tính bazơ các chất tăng dần như sau:
A. (VI) < (I) < (III) < (IV) < (II) < (V)
B. (V) < (II) < (VI) < (I) < (III) < (IV)
C. (VI) < (V) < (II) < (I) < (III) <(IV) *
D. (VI) < (II) < (V) < (IV) < (III) < (I)

42.Tõ 10 kg g¹o nÕp ( cã 80 % tinh bét ) , khi lªn men sÏ thu ®îc bao nhiªu lit cån 960 .Biết hiÖu suÊt qu¸ tr×nh lªn men ®¹t 80
% vµ khèi lîng riªng cña ancol etylic lµ 0,807 g/ml.
A.  4,7 lit*
B.  4,5 lit
C.  4,3 lit
D.  4,1 lit.
43. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn
toàn hỗn hợp X vào nước, được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:
A. pH = 1*
B. pH = 2
C. pH = 3
D. pH = 4
44. Có 6 dung dịch loãng của các muối. BaCl2, ZnCl2, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Khi cho dung dịch H2S dư vào các
dung dịch muối trên thì số trường hợp có phản ứng tạo kết tủa là.
A. 3*
B. 4
C. 5
D. 1
45.Cho A lµ hîp chÊt th¬m cã CTPT chÝnh lµ CT§GN. §èt ch¸y hoµn toµn 1,24 g A chØ thu ®îc 1,568 lit CO2(®kc) vµ 0,72 gam H2O.
Cho a mol A t¸c dông víi Na d thu được sè mol khÝ b»ng a mol. MÆt kh¸c a mol A t¸c dông võa ®ñ víi a mol NaOH. Số CTCT có
thể có của A là:
A. 1
B. 2
C. 3*
D. 4

46. Cho 2,16 gam bét Al vµo 600 ml dd chøa hh gåm CuCl2 0,2 M vµ FeCl3 0,1 M .Sau khi p x¶y ra hoµn toµn thu ®îc chÊt
r¾n A . Khèi lîng ( gam) cña A lµ:
A. 5,28
B. 7,68
C. 5,76 *
D. 1,92
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47.Trong nước ngầm thường tồn tại ở dạng ion trong sắt (II) hiđrocacbonat và sắt (II) sunfat. Hàm lượng sắt trong nước cao làm cho
nước có mùi tanh, để lâu có màu vàng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người nên cần phải loại bỏ. Ta có thể dùng các
phương pháp nào sau đây để loại bỏ sắt ra khỏi nước sinh hoạt ?
A. Sục clo vào bể nước mới hút từ giếng khoan lên với liều lượng thích hợp.(2)
B. Dùng giàn phun mưa hoặc bể tràn để cho nước mới hút từ giếng khoan lên được tiếp xúc nhiều với không khí rồi lắng,lọc.(1) *
C. Sục không khí giàu oxi vào nước mới hút từ giếng khoan lên.(3)
D. (1),(2),(3) đúng
48. (X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Đun X với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử
o
C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Công thức
cấu tạo của (X) là:
A. CH3(CH2)4NO2
B. NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2
C. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 *
D. H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5

49. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Kết thúc thí nghiệm, thu được
hỗn hợp Y gồm 4 chất, nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 4,6 gam
kết tủa. Phần trăm khối lượng của FeO trong X là:
A. 10,40%
B. 13,04%*
C. 89,60%
D. 86,96%
50. Chất X (C8H14O4) thoả mãn sơ đồ các phản ứng sau:
a) C8H14O4 + 2NaOH → X1 + X2 + H2O.
b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
c) nX3
+ nX4
→ Nilon-6,6 + nH2O
d) 2X2 + X3
→ X5 + 2H2O
Công thức cấu tạo của X (C8H14O4 ) là
A. HCOO(CH2)6 OOCH
B. CH3OOC(CH2)4COOCH3
C. CH3OOC(CH2)5COOH
D. CH3CH2OOC(CH2)4COOH*

B.Theo chương trình Nâng cao(Từ câu 51 đến câu 60).
51. Dãy muối nitrat vào dưới đây khi bị nhiÖt ph©n cho sản phẩm là oxit kim loại ,NO2 và O2
A. NaNO3 , KNO3 , LiNO3
B. Al(NO3)3 , Zn(NO3)2 , Ni(NO3)2*
C. Ca(NO3)2 , Pb(NO3)2 , Fe(NO3)2
D. Hg(NO3)2 , AgNO3, Mn(NO3)2
52. Đem oxi hóa 2,76 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được dung dịch A có chứa anđehit, axit, ancol và nước. Một
nửa lượng dung dịch A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac, thu được 3,024 gam bạc kim
loại. Một nửa dung dịch A còn lại trung hòa vừa đủ 10 ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng ancol etylic đã bị CuO
oxi hóa là:
A. 80% *
B. 90%
C. 95%
D. Một kết quả khác
53. Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M và AgNO3 0,1 M.với cường dòng điện I=3,86 A.Tính thời gian điện phân để
được một khối lượng kim loại bám bên catot là 1,72g.
A.250s
B.1000s
C.500s
D.750s*
54. §un nãng mét dd cã chøa 0,1 mol Ca2+ ; 0,5 mol Na+ ; 0,1 mol Mg2+ ; 0,3 mol Cl- ; 0,6 mol HCO3- thÊy xuÊt hiÖn m gam
kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 10
B. 8,4
C. 18,4 *
D. 55,2
55. A là một α-amino axit. Cho biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl, hàm lượng Clo có trong muối thu được là
19,346%. A là chất nào trong các chất sau:
A. CH3CH(NH2)COOH
B. CH3(NH2)CH2COOH
C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH *
D. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH
56 Cho sô ñoà sau:
(X)
C2H2
CH3CHO
(Y)
Coâng thöùc ñuùng cuûa (X) , (Y) laø:
A. (X) laø CH3_ CH2Cl vaø (Y) laø CH2= CH2
B.(X) laø CH2= CH2 vaø (Y) laø C2H5OH
C.(X) laø CH3COOH vaø (Y) laø CH3COOCH2 _ CH3
D.(X) laø CH2=CHCl vaø (Y) laø CH3_CHCl2*
57. Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 18g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat
trong ammoniac. Khối lượng bạc sinh ra bám vào mặt kính của gương là bao nhiêu gam?
A. 16,2g
B. 21,6g*
C. 32,4g
D.43,2g
58. Trị số hằng số phân ly ion Ka của các chất: Phenol; p-Cresol; p-Nitrophenol; 2,4,6-Trolitrophenol (Axit picric); Glixerol là:
7.10-15; 6,7.10-11; 1,28.10-10; 7.10-8; 4,2.10-1. Hãy chọn chất có trị số Ka thích hợp tăng dần đã cho trên:
A. Phenol < p-Cresol < p-Nitrophenol < Axit picric < Glixerol
B. Glixerol < p-Cresol < Phenol < p-Nitrophenol < Axit picric*
C. p- Nitrophenol < Axit picric < Phenol < Glixerol < p-Cresol
D. Glixerol < p-Nitrophenol < Phenol < p-Cresol < Axit picric
59. Người ta đốt cháy pyrit sắt (FeS2) để sản xuất khí sunfurơ (SO2)
o

2FeS2 + 11/2 O2 (t ) 
 Fe2O3 + 4SO2
Biện pháp kỹ thuật nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng?
A. Thổi không khí nén vào lò đốt FeS2.
B. Tăng nồng độ khí sunfurơ. *
o
C. Tăng nhiệt độ phản ứng lên khoảng 800 C.
D. Đập nhỏ FeS2 với kích thước khoảng 0,1 mm.
60. Lượng Cl2 và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn hoàn 0,01 mol Cr 2O3 thành Na2CrO4 là:
A. 0,015 mol và 0,08 mol
B. 0,030 mol và 0,16 mol
C. 0,03 mol và 0,10 mol *
D. 0,030 mol và 0,14 mol
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®Ò 902
1: Rượu etylic được tạo ra khi:
A. Thủy phân saccarozơ.
B. Thủy phân đường mantozơ.
C. Lên men glucozơ.
D. Lên men tinh bột.
2: Thực hiện 2 thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1 cho từ từ natri kim loại vào rượu etylic, thí nghiệm 2 cho từ từ
natri kim loại vào nước thì
A. thí nghiệm 1 phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng 2.
B. thí nghiệm 2 phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng 1.
C. cả 2 thí nghiệm 1 và 2 đều xảy ra phản ứng như nhau.
D. chỉ có thí nghiệm 1 xảy ra phản ứng, còn thí nghiệm 2 phản ứng không xảy ra.
3: Độ rượu là:
A. Số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch rượu.
B. Khối lượng rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch rượu.
C. Khối lượng rượu nguyên chất có trong 100 gam dung dịch rượu.
D. Số ml rượu nguyên chất có trong 100 gam dung dịch rượu.
4: Đem glucozơ lên men điều chế rượu etylic (khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml), hiệu
suất phản ứng lên men rượu etylic là 75%. Để thu được 80 lít rượu vang 120 thì khối lượng glucozơ cần dùng
là:
A. 24,3 (kg)
B. 20(kg)
C. 21,5(kg)
D. 25,2(kg)
5: Cho các amin: NH3, CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2. Độ mạnh của tính bazơ được sắp theo thứ tự tăng
dần như sau:
A. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3NH2 B. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3
C. CH3NHCH3 < NH3 < CH3NH2 < C6H5NH2 D. C6H5NH2 < CH3NH2< NH3< CH3NHCH3
6: Phản ứng nào sau đây dùng để nhận biết andehit axetic:
A. Phản ứng cộng hidro.
B. Phản ứng với Ag2O/dd NH3, t0.
C. Phản ứng cháy.
D. Phản ứng trùng ngưng.
7: Dầu chuối là este có tên iso amyl axetat, được điều chế từ
A. CH3OH, CH3COOH
B. C2H5COOH, C2H5OH
C. (CH3)2CHCH2OH, CH3COOH
D. CH3COOH, (CH3)2CHCH2CH2OH
8: Khi đốt cháy một andehit số mol CO2 bằng số mol H2O thì andehit thuộc loại
A. đơn chức no.
B. hai chức no.
C. đơn chức có 1 nối C=C. D. hai chức có 1 nối C=C.
9: Một hỗn hợp chứa hai axit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để trung hoà dung dịch này cần
dùng 40 ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa người ta thu được 3,68 g hỗn hợp
muối khan. Vậy công thức hai axit là:
A. CH3COOH, C3H7COOH
B. C2H5COOH, C3H7COOH
C. HCOOH, CH3COOH
D. Đáp số khác.
10: Hãy chọn phát biểu đúng:
A. Phenol là chất có nhóm OH, trong phân tử có chứa nhân benzen.
B. Phenol là chất có nhóm OH không liên kết trực tiếp với nhân benzen.
C. Phenol là chất có nhóm OH gắn trên mạch nhánh của hidrocacbon thơm.
D. Phenol là chất có một hay nhiều nhóm OH liên kết trực tiếp nhân benzen.
11: Các câu phát biểu sau đây đúng hay sai?
I/ Rượu đơn chức no bậc II luôn luôn có tên tận cùng bằng: ol-2.
II/ Khi khử nước của rượu đơn chức no bậc II, ta luôn luôn được 2 anken đồng phân.
A. I, II đều đúng.
B. I, II đều sai.
C. I đúng, II sai.
D. I sai, II đúng.
12: Các câu khẳng định sau đây đúng hay sai?
I/ Chất hữu cơ có khả năng tác dụng với dung dịch HCl thì nó sẽ tác dụng được với Na.
II/ Chất hữu cơ chỉ chứa 1 loại nhóm chức tác dụng được KOH và Cu(OH)2 thì nó phải là axit.
A. I, II đều đúng.
B. I, II đều sai.
C. I đúng, II sai.
D. I sai, II đúng.
13: Để phân biệt 3 chất: Axit axetic, fomon và nước, ta dùng thí nghiệm nào:
I/ Thí nghiệm 1 dùng dung dịch AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng quỳ tím.

II/ Thí nghiệm 1 dùng dung dịch AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng CuO.
III/ Chỉ cần Cu(OH)2 rồi đun nóng.
A. I, II
B. I, III
C. II, III
D. I, II, III
14: Để tách benzen có lẫn tạp chất anilin, ta dùng thí nghiệm nào sau đây:
TN1/ Dùng dung dịch HCl dư, rồi cho vào bình lóng để chiết benzen.
TN2/ Dùng dung dịch Br2 có dư, lọc bỏ kết tủa, rồi cho vào bình lóng để chiết benzen.
A. TN1 và TN2 đều đúng.
B. TN1 và TN2 đều sai.
C. TN1 đúng, TN2 sai.
D. TN1 sai, TN2 đúng.
15: Để tách rượu etylic có lẫn tạp chất axit axetic và phenol, ta dùng thí nghiệm nào sau đây:
TN1/ Dùng NaOH rắn vừa đủ, rồi chưng cất hỗn hợp.
TN2/ Dùng vôi sống vừa đủ, rồi chưng cất hỗn hợp.
A. TN1 và TN2 đều đúng. B. TN1 và TN2 đều sai. C. TN1 đúng, TN2 sai.
D. TN1 sai, TN2 đúng.
16: Trong sơ đồ sau (mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng):
CH3-(CH2)2-CH3  X  CH3-CH2Cl thì X là:
I/ CH3-CH3
II/ CH2=CH2
A. I, II đều đúng.
B. I, II đều sai.
C. I đúng, II sai.
D. I sai, II đúng.
17: Cho nước vào rượu etylic thu được 20 gam dung dịch C2H5OH 46% tác dụng với Na dư thì thể tích H2
thoát ra (đktc) là:
A. 89,6 lít
B. 2,24 lít
C. 6,72 lít
D. 8,96 lít
18: Từ nhôm cacbua và các chất vô cơ thích hợp, người ta tổng hợp benzen theo sơ đồ:
Al4C3  CH4  C2H2  C6H6
Với h1, h2, h3 lần lượt là hiệu suất của các phản ứng. Để thu được 546g benzen, khối lượng Al4C3 cần dùng là:
A. 7200 gam
B. 3600 gam
C. 2016 gam
D. 1008 gam
19: Đốt cháy hoàn toàn 18,8 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol liên tiếp nhau thu được 30,8 gam CO2. Công thức
của 2 ankanol là:
A. CH3OH & C2H5OH
B. C2H5OH & C3H7OH
C. C3H7OH & C4H9OH
D. C4H9OH & C5H11OH
20: Từ các hóa chất cho sau: Cu, Cl2, dung dịch HCl, dung dịch HgCl2, dung dịch FeCl3. Có thể biến đổi trực
tiếp Cu thành CuCl2 bằng mấy cách khác nhau?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
21: Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 5 g trong 250 g dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng bạc
nitrat trong dung dịch giảm 17%. Hỏi khối lượng của vật sau phản ứng bằng bao nhiêu?
A. 5,76 g
B. 6,08 g
C. 5,44 g
D. Giá trị khác
22: Cho 50,2 g hỗn hợp A ở dạng bột gồm Fe và một kim loại M có hóa trị không đổi bằng 2 (đứng trước H
trong dãy điện hóa). Chia A thành 2 phần bằng nhau. Cho phần I tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0,4
mol khí H2. Cho phần II tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng đun nóng thấy thoát ra 0,3 mol khí NO duy
nhất. Hỏi M là kim loại nào? (Cho Mg = 24, Sn = 119, Zn = 65, Ni = 59)
A. Mg
B. Sn
C. Zn
D. Ni
23: Cách nào sau đây có thể giúp người ta tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag và Cu?
A. Ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch AgNO3.
B. Ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch FeCl3.
C. Nung hỗn hợp với oxi dư rồi hòa tan hỗn hợp thu được vào dung dịch HCl dư.
D. A, B, C đều đúng.
24: Để sản xuất Mg từ nước biển, người ta điện phân muối MgCl2 nóng chảy. Trong quá trình sản xuất, người
ta đã dựa vào tính chất nào sau đây?
A. Mg(OH)2 là chất không tan.
B. Mg(OH)2 tác dụng dễ dàng với axit HCl.
C. MgCl2 nóng chảy ở nhiệt độ tương đối thấp.
D. A, B, C đều đúng.
25: Dùng hai thuốc thử nào có thể phân biệt được 3 kim loại Al, Fe, Cu ?
A. H2O và dung dịch HCl.
B. Dung dịch NaOH và dung dịch HCl.
C. Dung dịch NaOH và dung dịch FeCl2.
D. Dung dịch HCl và dung dịch FeCl3.

26: Cho 2 kim loại nhôm và sắt.
A. Tính khử của sắt lớn hơn nhôm.
B. Tính khử của nhôm lớn hơn sắt.
C. Tính khử của nhôm và sắt bằng nhau.
D. Tính khử của nhôm và sắt phụ thuộc chất tác dụng nên không thể so sánh.
27: Cho 4,58 gam hỗn hợp A gồm Zn, Fe và Cu vào cốc đựng dung dịch chứa 0,082 mol CuSO4. Sau phản
ứng thu được dung dịch B và kết tủa C . Kết tủa C có các chất:
A. Cu, Zn
B. Cu, Fe
C. Cu, Fe, Zn
D. Cu
28: Xét phương trình phản ứng:
2Fe + 3Cl2  2FeCl3
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
Nhận xét nào sau đây là đúng:
A. Tuỳ thuộc chất oxi hoá mà nguyên tử sắt có thể bị oxi hoá thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ .
B. Tuỳ thuộc vào chất khử mà nguyên tử sắt có thể bị khửthành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ .
C. Tuỳ thuộc vào nhiệt độ phản ứngmà nguyên tử sắt có thể bị khử thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ .
D. Tuỳ thuộc vào nồng độ mà nguyên tử sắt có thể tạo thành ion Fe2+ hoặc ion Fe3+ .
29: Khi tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột.Với điều kiện chỉ dùng duy nhất 1 dung dịch chứa 1
hóa chất và lượng Ag tách ra vẫn giữ nguyên khối lượng ban đầu. Ta có thể dùng dung dịch muối nào sau đây:
A. AgNO3
B. FeCl3
C. Cu(NO3)2
D. Hg(NO3)2
30: Khi cho hỗn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, CuO tác dụng với H2 dư ở điều kiện nhiệt độ cao, phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chất rắn này bao gồm các chất:
A. Al2O3, Fe2O3, Cu
B. Al2O3, Fe, Cu
C. Al, Fe, Cu
D. Al, Fe2O3, CuO
31: Khi nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:
A. Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu xanh, lượng kết tủa tăng dần và không tan trong dd NH3 dư.
B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu xanh, lượng kết tủa này tăng dần sau đó tan trong dung dịch NH3 dư
tạo dung dịch không màu trong suốt.
C. Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu xanh, lượng kết tủa này tăng dần sau đó tan trong dung dịch NH3 dư
tạo dung dịch màu xanh thẫm.
D. Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu xanh, lượng kết tủa này tăng dần đồng thời hóa nâu trong không khí.
32: Chọn câu trả lời đúng để giải thích vì sao để bảo quản kim loại Na người ta ngâm nó trong dầu hỏa.
A. Tránh Na tiếp xúc với oxi có trong không khí.
B. Tránh Na tiếp xúc với hơi nước có trong không khí.
C. Kim loại Na không tác dụng với dầu hỏa.
D. A, B, C đúng.
33: Cho 50 gam hỗn hợp bột 5 oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tác dụng hết với 200 ml
dung dịch HCl 4M (lấy vừa đủ) thu được dung dịch X. Lượng muối có trong dung dịch X bằng:
A. 79,2 gam
B. 78,4 gam
C. 72 gam
D. Một kết quả khác.
34: Cho hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ hòa tan hoàn toàn trong nước thu dung
dịch Y và 2,24 lít khí H2 ở đktc.Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch HCl 1M. Vậy thể tích dung dịch HCl
cần dùng là:
A. 50 mL
B. 100 mL
C. 150 mL
D. 200 mL
35: Sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric thu được khí X. Nhiệt phân kali nitrat được khí Y. Axit clohiđric
đặc tác dụng với kali pemanganat thu được khí Z. Các khí X, Y, Z lần lượt là:
A. H2; O2, Cl2
B. H2, O2, Cl2O
C. H2, NO2, Cl2
D. Cl2O, NO2, Cl2
36: Cho hỗn hợp FeS và FeCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí H2S và CO2. Biết tỷ
khối hơi của hỗn hợp khí này với H2 bằng 20,75. Vậy % FeS theo khối lượng trong hỗn hợp ban đầu bằng:
A. 20,18%
B. 25%
C. 75%
D. 79,81%
37: Tính kim loại của các nguyên tố: Na, Mg, Al giảm dần theo dãy:
A. Na > Mg > Al
B. Al > Na > Mg
C. Na > Al > Mg
D. Al > Mg > Na
38: Hoà tan hoàn toàn 14 gam kim loại X vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đkc), biết kim loại thể
hiện hóa trị II, vậy kim loại đó là:
A. Fe
B. Cu
C. Zn
D. Mg
39: Từ xenlulozơ ta có thể sản xuất được:

A. Tơ axetat
B. Nilon 6,6
C. Tơ capron
D. Tơ enang
40: Thành phần dinh dưỡng chính trong các buổi ăn của con người có chứa:
I/ ProtitII/ LipitIII/ Gluxit
A. Chỉ có I và II.
B. Chỉ có II và III.
C. Chỉ có I và III.D. Có cả I, II và III.
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Câu 1: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được
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chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất
hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là chất nào trong
số các chất cho dưới đây?
A. HCOOCH=CH2
B. CH3COOCH=CH-CH3
C. CH3COOCH=CH2
D. HCOOCH3
Câu 2: Chỉ được dùng một hoá chất nào trong các hoá chất cho dưới đây để nhận biết các dung dịch Có
các dung dịch sau: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4; đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn?
A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch AgNO3
C. Dung dịch BaCl2
D. Dung dịch quỳ tím
Câu 3: Các chất trong dãy chất nào sau đây đều có thể tham gia phản ứng tráng gương?
A. Đimetyl xeton; metanal; matozơ
B. saccarozơ; anđehit fomic; metyl fomiat
C. Metanol; metyl fomiat; glucozơ
D. Axit fomic; metyl fomiat; benzanđehit
2SO3(k) (∆H < 0). Điều khẳng định nào sau
Câu 4: Cho cân bằng hoá học: 2SO2(k) + O2(k)
đây là đúng?
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất của hệ phản ứng.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ của O2
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ của SO3
Câu 5: Trong một bình kín dung tích không đổi có chứa a mol O2 và 2a mol SO2 ở 1000c, 10 atm và
một ít bột xúc tác V2O5 (thể tích không đáng kể). Nung nóng bình một thời gian sau đó làm nguội tới
1000c, áp suất trong bình lúc đó là p; hiệu suất phản ứng là h. mối liên hệ giữa p và h đuợc biểu thị bằng
biểu thức nào sau đây?
h
h
h
h
A. p  10(1  )
B. p  10(1  )
C. p  10(1  )
D. p  10(1  )
3
2
3
2
Câu 6: Chất A công thức phân tử dạng CxHyOz; trong đó oxi chiếm 29,09% về khối lượng. Biết A tác
dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 và tác dụng với Br2 trong dung dịch theo tỉ lệ 1 : 3. Tên gọi của A là:
A. o - đihiđroxibenzen
B. m - đihiđroxibenzen
C. p - đihiđroxibenzen
D. axit benzoic
Câu 7: Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta thấy khi dùng 220ml
hay 60ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa như nhau. Nồng độ mol/lít của dung dịch
Al2SO4 đã dùng là:
A. 0,125M
B. 0,25M
C. 0,075M
D. 0,15M
Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn 1mol chất hữu cơ X trong dung dịch axit HCl sinh ra 1mol ancol no Y và x
mol axit hữu cơ đơn chức Z. Công thức phân tử của X có dạng:
A. (CnH2n+1COO)xCmH2m+2-x
B. (RCOO)xCnH2n+2-x
C. R(COOCnH2n+2-x)x
D. CnH2n+1(COOCnH2n+2-x)x
Câu 9: Trộn 3 dung dịch H2SO4 1M; HNO3 0,2 M; HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau được dung
dịch A. Lấy 300ml dung dịch A cho phản ứng với Vlít dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch C có pH = 2.
Giá trị của V là:
A. 0,1235lít
B. 0,3735lít
C. 0,2446lít
D. 0,424lít
Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm 0,01mol FeS2 và 0,01mol FeS tác dụng với H2SO4 đặc tạo thành Fe2(SO4)3,
SO2 và H2O. Lượng SO2 sinh ra làm mất màu Vlít dung dịch KMnO4 0,2M. Giá trị của V là:
A. 0,12lít
B. 0,24lít
C. 0,36lít
D. 0,48lít
Câu 11: Trong 1 bình kín dung tích không đổi chứa bột lưu huỳnh và cacbon (thể tích không đáng kể).
Bơm không khí vào bình đến áp suất p = 2atm; 25oC. Bật tia lửa điện để cacbon và lưu huỳnh cháy hết
rồi đưa về 25oC. Áp suất trong bình lúc đó là:
A. 1,5atm
B. 2,5atm
C. 2atm
D. 4atm
Câu 12: Cho từ từ dung dịch có 0,4mol HCl vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2mol NaHCO3 và 0,3mol
Na2CO3 thì thể tích khí CO2 thu được ở đktc là:
A. 2,24lít
B. 2,128lít
C. 6,72lít
D. 3,36lít
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Câu 13: Hỗn hợp A gồm hai ankanal X, Y có tổng số mol là 0,25mol. Khi cho hỗn hợp A tác dụng với
dung dịch AgNO3/NH3 dư thì tạo ra 86,4g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 77,5g. Biết MX < MY.
Công thức phân tử của X là:
A. HCHO
B. CH3CHO
C. C2H5CHO
D. C2H3CHO
Câu 14: Có hai axit hữu cơ no, trong đó A đơn chức, còn B đa chức. Hỗn hợp X chứa A và B, đốt cháy
hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp X thu được 11,2lít khí CO2 ở đktc. Công thức phân tử của A là:
A. HCOOH
B. CH3COOH
C. C2H5COOH
D. C2H3COOH
Câu 15: Tiến hành các thí nghiệm sau:
1. Đun nóng dung dịch amoni nitrit
2. Đun nóng dung dịch hỗn hợp gồm amoniclorua và natri nitrit
3. Đun nóng dung dịch amoni nitrat
4. Đun nóng dung dịch hỗn hợp gồm amoniclorua và natri nitrat
Có bao nhiêu thí nghiệm trong các thí nghiệm trên được dùng để điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 16: So sánh tính khử của 4 kim loại A, B, C, D. Biết rằng: Chỉ có A và C tác dụng được với dung
dịch HCl giải phóng khí. C đẩy được các kim loại A, B, D ra khỏi dung dịch muối của chúng và D tác
dụng được với ion Bn+ theo phương trình phản ứng: D + Bn+  Dn+ + B.
A. A < B < C < D
B. B < D < A < C
C. A < C < B < D
D. D < B < A < C
Câu 17: Xác định các chất hữu cơ X, Y, Z, T trong sơ đồ phản ứng sau:
Butilen 
 X 
 Y 
 Z 
 T 
 Axetilen
A. X: Butan; Y: But- 2- en; Z: Propen, T: Metan
B. X: Butan; Y: Etan; Z: Clo etan; T: Điclo etan
C. X: Butan; Y: Propan; Z: Etan; T: Metan
D. X: Butan; Y: Propan; Z: Etilen; T: Điclo etan
Câu 18: Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng và có khí thoát ra khi trộn các chất với nhau?
A. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch AlCl3
B. Bột rắn CuS và dung dịch HCl
C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch Ba(OH)2
D. Dung dịch NaHSO4 và dung dịch MgCl2
Câu 19: Cho 40,3g trieste X (este ba chức) của glyxerol với axit béo tác dụng vừa đủ với 6g NaOH.
Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
A. 38,1g
B. 41,7g
C. 45,6g
D. 45,9g
Câu 20: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam Fe2O3 với 8,1g Al. Chỉ có oxit kim loại bị
khử tạo kim loại. Đem hòa tan hỗn hợp các chất thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thì thấy
thoát ra 3,36lít H2 ở đktc. Giá trị của m là:
A. 16g
B. 24g
C. 8g
D. 4g
Câu 21: Cứ 1 tấn quặng FeCO3 hàm lượng 80% đem luyện thành gang (chứa 95% Fe) thì thu được
378kg gang thành phẩm. Vậy hiệu suất quá trình sản xuất là bao nhiêu?
A. 93,98%
B. 95%
C. 94,8%
D. 92,98%
Câu 22: Một hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp phản ứng vừa đủ với 0,1lít dung
dịch H2SO4 1M cho ra một hỗn hợp 2 muối có khối lượng là 17,4g. Công thức phân tử và khối lượng của
mỗi amin có trong hỗn hợp X là:
A. 4,5g C2H5 - NH2 và 2,8g C3H7 - NH2
B. 3,1g CH3 - NH2 và 4,5g C2H5 - NH2
C. 1,55g CH3 - NH2 và 4,5g C2H5 - NH2
D. 3,1g CH3 - NH2 và 2,25g C2H5 - NH2
Câu 23: Hoà tan 17g hỗn hợp X gồm K và Na vào nước được dung dịch Y và 6,72lít khí H2 ở đktc. Để
trung hoà một nửa dung dịch Y cần dung dịch hỗn hợp H2SO4 và HCl (tỉ lệ mol 1 : 3). Khối lượng muối
khan thu được là:
A. 41,3g
B. 20,65g
C. 34,2g
D. 20,83g
Câu 24: Cho 5,1g hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thấy khối lượng dung
dịch tăng lên 4,6g. Khối lượng của Mg có trong 5,1g hỗn hợp đầu là:
A. 1,2g
B. 1,8g
C. 3,6g
D. 2,4g
Câu 25: Hoà tan hết 10,5g hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào nước, được dung
dịch B và 5,6lít khí ở đktc. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một lượng kết tủa lớn
nhất nặng 7,8g. Kim loại kiềm đã cho là:
A. Rb
B. K
C. Na
D. Li
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Câu 26: Đốt cháy 6g chất hữu cơ X chỉ thu được 4,48lít khí CO2 ở đktc và 3,6g nước. Số liên kết π tối
đa chứa trong X là:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 27: Cho 15,8g hỗn hợp gồm CH3OH và C6H5OH tác dụng với dung dịch brom dư, thì làm mất màu
vừa hết 48g Br2. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thì thể tích CO2 thu được ở đktc là:
A. 22,4lít
B. 17,92lít
C. 1,792lít
D. 11,2lít
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Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 49,6g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc,
nóng, dư thu được dung dịch Y và 8,96lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối
khan. Giá trị của m là:
A. 70g
B. 175g
C. 140g
D. 105g

Câu 29: Từ benzen và etilen và các chất vô cơ cần thiết khác, cần phải thực hiện ít nhất bao nhiêu phản
ứng để điều chế được hợp chất hữu cơ có tên gọi 1,2 – điclo – 1 – phenyl etan?
A. 3
B. 4
C. 5

D. 6

Câu 30: Khi oxi hoá (có xúc tác) m gam hỗn hợp Y gồm HCHO và CH3CHO bằng oxi ta thu được
(m + 1,6) gam hỗn hợp Z gồm 2 axit. Còn nếu cho m gam hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
dư thì thu được 25,92g bạc. Phần phần trăm theo khối lượng của CH3CHO trong hỗn hợp Y là:
A. 85,44%
B. 14,56%
C. 83,9%
D. 16,1%

Câu 31: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn 1mol X cần 4mol oxi
thu được CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Có bao nhiêu chất X thoả mãn
đièu kiện trên?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32: Mỡ tự nhiên là
A. muối của axit béo
B. este của axit panmitic (C15H31COOH)
C. hỗn hợp của các loại lipit khác nhau
D. este của axit oleic (C17H33COOH)
Câu 33: Cho 0,2mol X (α-amino axit dạng H2NR(COOH)2) phản ứng hết với HCl tạo 36,7g muối. Tên
gọi của X là:
A. Alanin
B. Axit glutamic
C. Glixin
D. Valin
0
0
Câu 34: Cho suất điện động chuẩn E của các pin điện hóa: E (Fe-Z) = 1,24V; E0 (T-Fe) = 1,93V; E0
(Y-Fe) = 0,32V. Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử các kim loại là:
A. Z, Y, Fe, T
B. Z, Fe, Y, T
C. T, Y, Fe, Z
D. Z, Y, T, Fe
Câu 35: Cho các chất sau CH2=CH2 (I), CH2=CH-CN (II), C6H5-CH=CH2 (III), CH2=CH-CH=CH2 (IV).
Các monome tạo nên cao su buna-N là:
A. (I) và (II)
B. (II) và (IV)
C. (III) và (IV)
D. (II) và (III)
Câu 36: Cho 8,96lít khí CO2 ở đktc vào 250ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch X. Cho X tác dụng
với dung dịch Ca(OH)2 dư được a gam kết tủa. Nếu cho X tác dụng với dung dịch CaCl2 dư được b gam
kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là:
A. 40g và 10g
B. 30g và 10g
C. 30g và 15g
D. 25g và 15g
Câu 37: Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7g hỗn hợp hai este đơn chức X và Y cần 100ml dung dịch NaOH
1,5M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy
nhất. Công thức cấu tạo của hai este là:
A. HCOOCH3 và HCOOCH2CH3
B. CH3COOCH3 và CH3COOCH2CH3
C. HCOOCH3 và HCOOCH2CH2CH3
D. C2H5COOCH3 và C2H5COOCH2CH3
Câu 38: Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng không màu gồm NH4HCO3; NaAlO2;
C6H5ONa; C2H5OH. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt bốn dung dịch trên?
A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch HCl
C. Khí CO2
D. Dung dịch BaCl2
Câu 39: Oxi hóa hoàn toàn m gam Fe thu được 12g hỗn hợp B gồm 4 chất rắn. Hòa tan hỗn hợp B cần
vừa đủ 200ml dung dịch HNO3 aM thấy thoát ra 2,24lít khí NO duy nhất ở đktc và dung dịch thu được
chỉ chứa một muối tan. Giá trị của a là:
A. 3M
B. 2M
C. 2,5M
D. 3,2M
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Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1mol X tác
dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào cho dưới đây?
A. CH3COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC2H5
D. HCOOCH3
Câu 41: Cho Vlít Cl2 ở đktc đi qua dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được m1 gam muối. Mặt khác
khi cho cũng Vlít Cl2 ở đktc đi qua dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được m2 gam muối. Tỷ lệ m1 : m2
có giá trị là:
A. 0,985
B. 1
C. 1,025
D. 0,909
Câu 42: X, Y là hai chất đồng phân, X tác dụng với Na còn Y thì không tác dụng. Khi đốt 13,8g X thu
được 26,4g CO2 và 16,2g H2O. Tên gọi của X và Y lần lượt là:
A. Ancol propylic, etyl metyl ete
B. Ancol etylic, đimetyl ete
C. Ancol etylic, đietyl ete
D. Ancol metylic, đimetyl ete
Câu 43: Khi cho m gam một hiđroxit của kim loại M (hoá trị n không đổi) tác dụng với dung dịch
H2SO4 thì thấy lượng H2SO4 cần dùng cũng là m gam. Kim loại M đã cho là:
A. Al
B. Mg
C. Zn
D. Cu
Câu 44: Chất hữu cơ A chứa 10,33% hiđro. Đốt cháy A chỉ thu được CO2 và H2O với số mol bằng
nhau và số mol oxi tiêu tốn gấp 4 lần số mol A. Biết A tác dụng CuO đun nóng được chất hữu cơ B. A
tác dụng KMnO4 được chất hữu cơ D. D mất nước được B. Công thức của các chất A, B, D lần lượt là:
A. C3H4(OH)3, C2H5CHO, C3H5(OH)3
B. C2H3CH2OH, C2H3CHO, C3H5(OH)3
C. C3H4(OH)2, C2H5CHO, C3H5OH
D. C2H3CH2OH, C2H4(OH)2, CH3CHO
Câu 45: Cho phương trình phản ứng: K2SO3 + KMnO4 + H2O → X + Y + Z.
Các chất X, Y, Z trong phương trình phản ứng trên là:
A. MnO2; KOH; K2SO4
B. K2MnO4; K2SO4; H2O
C. MnO2; K2SO4; H2O
D. MnSO4; KOH; H2O
Câu 46: Cho các phản ứng hoá học sau:
1) O2 ( kk );2) H 2 SO4
to
1. C6H5CH(CH3)2 

4. CH3CH2OH + CuO 



nTG


o

t , xt
2. CH2 = CH2 + O2 


o

HgSO4 ,t
5. CH3 – C ≡ CH + H2O 


o

t , xt
HgSO4 ,t
3. CH4 + O2 

6. CH ≡ CH + H2O 

Có bao nhiêu phản ứng trong số các phản ứng trên có thể tạo ra anđehit hoặc xeton?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 47: Xét 3 nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:
(X): 1s2222p63s1
(Y): 1s2222p63s2
(Z): 1s2222p63s23p1
Dãy nào trong các dãy cho dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit?
A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3
B. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH
C. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH
D. XOH < Z(OH)3 < Y(OH)2
o

Câu 48: Cho sơ đồ phản ứng:
H O

o

men
ZnO ; MgO
t , p , xt
2
Tinh bột 
B 
 A 
 D 
E
H
500o C

Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là:
A. Cao su buna
B. buta-1,3-đien

C. axit axetic
D. polietilen
Câu 49: X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn. Biết oxit của X khi tan
trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím, Y phản ứng với nước làm tạo dung dịch làm xanh
giấy quỳ tím, còn Z phản ứng được với cả axit và kiềm. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng
dần số hiệu nguyên tử?
A. X < Y < Z
B. Z < Y < X
C. Y < Z < X
D. X < Z < Y
Câu 50: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi so sánh tính chất hoá học của các chất: saccarozơ;
glucozơ; fructozơ và xenlulozơ?
A. Chúng đều dễ tan trong nước vì đều có chứa nhóm -OH
B. Trừ xenlulozơ còn saccarozơ; glucozơ và fructozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng gương
C. Khi đốt cháy 4 chất trên thì đều cho số mol nước bằng số mol CO2
D. Cả bốn chất trên đều không phản ứng với natri
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Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương trình:
x1 = 3sin(t + ) cm; x2 = 3cost (cm);x3 = 2sin(t + ) cm; x4 = 2cost (cm). Hãy xác định phương trình dao
động tổng hợp của vật.
A. x  5 cos(t   / 2) cm
B. x  5 2 cos(t   / 2) cm
C. x  5 cos(t   / 2) cm
D. x  5 cos(t   / 4) cm
Câu 2: Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên?
A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.
D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 3: Ánh sáng không có tính chất sau:
A. Có truyền trong chân không.
B. Có thể truyền trong môi trường vật chất.
C. Có mang theo năng lượng.
D. Có vận tốc lớn vô hạn.
Câu 4: Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.
A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ.
B. Khác nhau về màu sắc các vạch.
C. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.
D. Khác nhau về số lượng vạch.
Câu 5: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng.
B. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.
D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion.
Câu 6: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC

với uAB = sin100t (V) và uBC = 3sin(100t - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC.
2


A. u AC  2 2 sin(100t) V
B. u AC  2 sin  100t   V
3





C. u AC  2sin  100t   V
D. u AC  2sin  100t   V
3
3


Câu 7: Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha:
A. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình.
B. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay.
C. Vận tốc góc của rôto nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay.
D. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90o.
Câu 8: Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước
sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát được số cực đại giao thoa làA. 7 B. 9 C. 5 D. 3
Câu 9: Cho dòng điện có tần số f = 50Hz qua đoạn mạch RLC không phân nhánh, dùng Oát kế đo công suất
của mạch thì thấy công suất có giá trị cực đại. Tìm điện dung của tụ điện, biết độ tự cảm của cuộn dây là L =
1/ (H)
A. C  3,14.10-5 F.
B. C  1,59.10-5 F
C. C  6,36.10-5 F
D. C  9,42.10-5 F
Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng
theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời
điểm được chọn làm gốc là:A. 48cm
B. 50cm
C. 55,76cm D. 42cm
Câu 11: Tính chất nào sau đây không phải của tia X:
A. Tính đâm xuyên mạnh.
B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.
C. Gây ra hiện tượng quang điện.
D. Iôn hóa không khí.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = 0,5A (A là biên độ dao động) đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là
A. 1/10 s.
B. 1 s.
C. 1/20 s.
D. 1/30 s.

VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC

(ĐỀ SỐ 28)
biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
Câu 13: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào có thể xảy hiện tượng quang điện? Khi ánh sáng Mặt
Trời chiếu vào
A. mặt nước.
B. mặt sân trường lát gạch.
C. tấm kim loại không sơn.
D. lá cây.
Câu 14: Trong máy phát điện xoay chiều một pha
A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực.
B. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực.
C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực.
D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực.
Câu 15: Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế:
A. Khi giảm số vòng dây ở cuộn thứ cấp, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp giảm.
B. Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện, phải dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế.
C. Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế xem như không tiêu thụ điện năng.
D. Khi tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp tăng.
Câu 16: Sau 2 giờ, độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm 4 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là
A. 1 giờ.
B. 1,5 giờ.
C. 2 giờ.
D. 3 giờ.
Câu 17: Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R
không thể bằngA. /4
B. /2 C. /12
D. 3/4
Câu 18: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở
hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch
pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng:
A. u chậm pha hơn i một góc π/4
B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4
C. u chậm pha hơn i một góc π/3
D. u sớm pha i một góc π/4
Câu 19: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện:
A. Cùng pha và cùng biên độ.
B. Cùng tần số và độ lệch pha không đổi.
C. Cùng tần số và cùng điều kiện chiếu sáng.
D. Cùng tần số và cùng biên độ.
Câu 20: Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam có tần số 100MHz. Tìm bước sóng.
A. 5m
B. 3m
C. 10m.
D. 1 m.
Câu 21: Chọn tính chất không đúng khi nói về mạch dao động LC:
A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện C.
B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.
C. Dao động trong mạch LC là dao động tự do vì năng lượng điện trường và từ trường biến thiên qua lại
với nhau.
D. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm L.
Câu 22: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ
hai khe đến màn là 2m, đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng  = 0,64m. Vân sáng bậc 4 và bậc 6 (cùng
phía so với vân chính giữa) cách nhau đoạnA. 3,2mm. B. 1,6mm.
C. 6,4mm.
D. 4,8mm.
2
2
3
1
Câu 23: Phản ứnh nhiệt hạch 1 D + 1 D  2 He + 0 n + 3,25 (MeV). Biết độ hụt khối của 21 D là  mD= 0,0024
u và 1u = 931 (MeV).Năng lượng liên kết của hạt 23 He là
A. 8,52(MeV)
B. 9,24 (MeV)
C. 7.72(MeV)
D. 5,22 (MeV)
Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì
được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50
dao động mất 20s . Cho g =  2 = 10m/s 2 . tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi
dao động là:
A. 5
B. 4
C. 7
D. 3
Câu 25: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt được hai âm
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A. có cùng độ to phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. B. có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
C. có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
D. có cùng biên độ được phát ra ở cùng một nhạc cụ tại hai thời điểm khác nhau.
Câu 26: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ trên
giảm đi bao nhiêu lần so với ban đầu.A. 9 lần.
B. 6 lần.
C. 12 lần.
D. 4,5 lần
Câu 27: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng
A. từ hóa.
B. tự cảm.
C. cộng hưởng điện.
D. cảm ứng điện từ.
Câu 28: Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu được hai hạt
A. Phản ứng tỏa năng lượng 15MeV.
B. Phản ứng thu năng lượng 17,41MeV.
C. Phản ứng thu năng lượng 15MeV. D. Cho biết mp = 1,0073u; m = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Phản ứng
này tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu?
. Phản ứng tỏa năng lượng 17,41MeV.
Câu 29: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi
thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu
địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng:A. 30 2 V
B. 10 2 V
C. 20V D. 10V
-27
Câu 30: Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10 kg đang chuyển động với động năng 4,78MeV. Động
lượng của hạt nhân làA. 3,875.10-20kg.m/s B. 7,75.10-20kg.m/s. C. 2,4.10-20kg.m/s. D. 8,8.10-20kg.m/s.
Câu 31: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A .Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của
vật thay đổi như thế nào?A. Giảm 3 lần.
B. Tăng 9 lần.
C. Giảm 9 lần
D.
Tăng 3 lần
Câu 32: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật
di chuyển trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật làA. 3cm B. 2cm C. 4cm
D. 5cm
Câu 33: Một vật phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ
A. trên 1000C.
B. cao hơn nhiệt độ môi trường. C. trên 00K.
D. trên 00C.
210
Câu 34: Hạt nhân 84
Po là chất phóng xạ
A. Sau khi phân rã, hạt nhân con sinh ra có
A. 84 proton và 126 nơtron.
B. 80 proton và 122 nơtron.
C. 82 proton và 124 nơtron.
D. 86 proton và 128 nơtron.
Câu 35: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,4m vào catot của một tế bào quang điện. Công thoát electron của
kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang
điện.
Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J
A. UAK  - 1,2V.
B. UAK  - 1,4V.
C. UAK  - 1,1V.
D. UAK  1,5V.
Câu 36: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 1,5A tần số 50 Hz qua cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L =
2/ H. Hiệu điện thế hai đầu dây là:A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300 2V.
D. U = 320V.
Câu 37: Chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng  = 400nm và ' = 0,25m thì thấy
vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát eletron của kim loại làm
catot.
Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s.
A. A = 3,3975.10-19J.
B. A = 2,385.10-18J.
C. A = 5,9625.10-19J.
D. A = 1,9875.10-19J.

Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế u = 100 2cos100t (V) thì dòng
điện qua mạch là i = 2cos100t (A). Tổng trở thuần của đoạn mạch là
A. R = 50.
B. R = 100.
C. R = 20.
D. R = 200.
Câu 39: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ
dòng điện trong mạch lần lượt là: u = 100sin100t (V) và i = 100sin(100t + /3) (mA). Công suất tiêu thu
trong mạch là
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A. 2500W
B. 2,5W
C. 5000W
D. 50W
Câu 40: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/ (H); tụ điện có điện dung C = 16
F và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công
suất của mạch đạt cực đại.:A. R = 200
B. R = 100 2 
C. R = 100  D. R = 200 2
Câu 41: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động
với tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A. v=15 m/s.
B. v= 28 m/s.
C. v=20 m/s.
D. v= 25 m/s.
Câu 42: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz , dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy .
trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm . Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay đổi
khi sóng
truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là:A. 0
B. 2 cm
C. 1cm D. - 1cm
Câu 43: Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,552m với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang điện,
dòng quang điện bão hòa có cường độ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện.
A. 0,37%
B. 0,425%
C. 0,55%
D. 0,65%
Câu 44: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x =



2cm với vận tốc v = 0,04m/s.A. 0 B.
rad
C. rad
D. rad
4
6
3
Câu 45: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng thì
A. động năng bằng nhau, vận tốc bằng nhau.
B. gia tốc bằng nhau, động năng bằng nhau.
C. gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: p  37 Li  2  17,3MeV . Khi tạo thành được 1g Hêli thì năng lượng tỏa ra
từ phản ứng trên là bao nhiêu?
A. 13,02.1023MeV.
B. 8,68.1023MeV.
C. 26,04.1023MeV.
D. 34,72.1023MeV.
Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút
sóng), đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn, biết vận tốc sóng trên dây là 200m/s.
A. 25Hz
B. 200Hz
C. 50Hz
D. 100Hz
Câu 48: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa
T
T
thì chu kỳ dao động của con lắc mới là:A. .
B. 2T. C. T. D.
.
2
2
Câu 49: Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C = 1/4000 (F) và độ tự cảm của
cuộn dây L = 1,6/ (H). Khi đó sóng thu được có tần số bao nhiêu? Lấy 2 = 10.
A. 50Hz.
B. 25Hz.
C. 100Hz.
D. 200Hz.
Câu 50: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình sao có hiệu điện thế pha là 120V. Hiệu điện
thế dây bằng:A. 169,7V
B. 207,85V C. 84,85V
D. 69,28V

VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC

(ĐỀ SỐ 28)
biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
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C©u 1 :

Hai nguån ©m nhá S1, S2 gièng nhau (®îc nèi víi mét nguån ©m) ph¸t ra ©m thanh víi cïng mét pha
vµ cïng cêng ®é m¹nh. Mét ngêi ®øng ë ®iÓm N víi S1N = 3m vµ S2N = 3,375m. Tèc ®é truyÒn ©m
trong kh«ng khÝ lµ 330m/s. T×m bíc sãng dµi nhÊt ®Ó ngêi ®ã ë N kh«ng nghe ®îc ©m thanh tõ hai
nguån S1, S2 ph¸t ra.
A.  = 0,5m;
B.  = 0,75m;
C.  = 0,4m;
D.  = 1m;

C©u 2

Mét nguån sãng c¬ häc dao ®éng theo ph¬ng tr×nh x  A cos(5t 


3

gÇn nhau nhÊt trªn ph¬ng truyÒn sãng mµ ®é lÖch pha dao ®éng b»ng
lµ:
A. 5 m/s.
B. 10 m/s.
C©u 3 : Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, vËn tèc biÕn ®æi
A. Ngîc pha víi li ®é.
C.

Sím pha
so víi li ®é.

C.
B.
D.

2

C©u 4 :
A.
B.
C.
D.
C©u 5 :

) . Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm


4

lµ 1m. VËn tèc truyÒn sãng

20 m/s.

D.

2,5 m/s.

Cïng pha víi li ®é .
TrÔ pha


2

so víi li ®é.

Kết luận nào sau đây là sai khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC
Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của điện tích của tụ điện.
Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của năng lượng của mạch
Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường .
Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của cường độ dòng điện .
Hai chÊt ®iÓm m1 vµ m2 cïng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng tõ ®iÓm A däc theo vßng trßn b¸n kÝnh R lÇn lît víi
c¸c vËn tèc gãc 1 =


3

( rad / s ) vµ 2 =


6

( rad / s ) . Gäi P1 vµ P2 lµ hai ®iÓm chiÕu cña m1 vµ m2 trªn

trôc Ox n»m ngang ®i qua t©m vßng trßn. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt mµ hai ®iÓm P1, P2 gÆp l¹i nhau
sau ®ã b»ng bao nhiªu?
A. 1 s.
B. 2,5 s.
C. 1,5 s.
D. 2 s.
C©u 6 : Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng cïng ph¬ng: x  4 3 cos 10t cm  vµ
1

x1  4 sin 10t cm . VËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = 2s lµ:
A. v = 20cm/s.
B.
v = 40cm/s.
C. v = 40cm/s.
D.
v = 20cm/s.
C©u 7 : M¹ch dao ®éng b¾t tÝn hiÖu cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm mét cuén c¶m víi ®é tù c¶m biÕn thiªn
tõ 0,3 H ®Õn 12 H vµ mét tô ®iÖn víi ®iÖn dung biÕn thiªn tõ 20 pF ®Õn 800 pF. M¸y ®ã cã thÓ b¾t
c¸c sãng v« tuyÕn ®iÖn trong gi¶i sãng nµo?
A. D¶i sãng tõ 6,61 m ®Õn 396,4 m.
B.
D¶i sãng tõ 14,5 m ®Õn 936,4 m.
C. D¶i sãng tõ 4,61 m ®Õn 184,6 m.
D.
Mét kÕt qu¶ kh¸c.
C©u 8 : Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ con ngêi ®·:
A. Lµm mÊt lùc c¶n cña m«i trêng ®èi víi vËt chuyÓn ®éng.
B. KÝch thÝch l¹i dao ®éng sau khi dao ®éng ®· t¾t h¼n.
C. T¸c dông ngo¹i lùc vµo vËt dao ®éng cïng chiÒu víi chiÒu chuyÓn ®éng trong mét phÇn cña chu k×.
D. T¸c dông ngo¹i lùc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian vµo vËt dao ®éng.
C©u 9 : Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp, R  40 3, L=0,8/π(H), C=10-3/4π(F). Dòng điện qua mạch
có dạng i = I0sin(100πt – π/3)(A), ở thời điểm ban đầu hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị u
= -60(V). Tìm I0?
A. 1,5(A).
B. 1(A).
C. 1,2(A).
D. 2(A).
C©u 10 : Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50Ω mắc nối tiếp với một cuộn thuần cảm L= 0,5/π
(H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều:

u AB  100 2 sin(100t 


4

)(V ) . Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:

A.

i  2 sin(100t   2)( A) .

B.

C.

i  2 2 sin 100t ( A) .

D.

i  2 2 sin(100t   4)( A) .
i  2 sin 100t ( A) .

C©u 11 : §iÓm M dao ®éng theo ph¬ng tr×nh x = 2,5 cos 10t (cm). vµo thêi ®iÓm nµo th× pha dao ®éng ®¹t gi¸
trÞ /3, lóc Êy ly ®é x b»ng bao nhiªu?
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1
1
t
s; x  1.5cm.
t
s; x  1.25cm.
B.
30
60
1
1
D.
t
s; x  2.25cm.
t
s; x  1.25cm.
30
30

C©u 12 : Mét sîi d©y ®µn håi dµi l = 120cm cã hai ®Çu A, B cè ®Þnh. Mét sãng truyÒn víi tÇn sè
f=
50Hz, trªn d©y ®Õm ®îc 5 nót sãng kh«ng kÓ hai nót A, B. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ:
A. 30 m/s.
B.
12,5m/s.
C. 20m/s.
D.
40m/s.
C©u 13 : Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác:
A. B và C đều đúng.
B. Ud=Up.
C. I d  I p 3 .
D. U d  U p 3 .
C©u 14 : Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp cuộn dây (L, r) nối tiếp tụ C. Biết hiệu điện
thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là U=200V, tần số f = 50 Hz, điện trở R=50Ω, UR=100V,
Ur=20V.Công suất tiêu thụ của mạch đó là:
A. 240W
B. 480W.
C. 60 W
D. 120W
C©u 15 : Mét con l¾c ®¬n gåm mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhá, khèi lîng m = 1g, tÝch ®iÖn d¬ng
q=
5,66.10-7C, ®îc treo vµo mét sîi d©y m¶nh dµi l = 1,40m trong ®iÖn trêng ®Òu cã ph¬ng n»m ngang,
E = 10.000V/m, t¹i mét n¬i cã gia tèc träng trêng g = 9,79m/s2. Con l¾c ë vÞ trÝ c©n b»ng khi ph¬ng
cña d©y treo hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng mét gãc
A.  = 100
B.
 = 200
0
C.  = 30
D.
 = 600
C©u 16 : Mét vËt thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A = 12cm vµ chu kú T = 1s. Chän gèc thêi gian lµ lóc
vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng. t¹i thêi ®iÓm t = 0,25s kÓ tõ lóc vËt b¾t ®Çu dao ®éng. Li ®é
cña vËt lµ:
A. -6cm.
B. -12cm.
C. 12cm .
D. 6cm .
C©u 17 : Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, cïng tÇn sè x1, x2. BiÕt ph¬ng tr×nh




cña dao ®éng thø nhÊt lµ: x1  5 sin  t 

A.
C.



(cm) vµ ph¬ng tr×nh cña dao ®éng tæng hîp lµ:
6

7 

x  3 sin  t 
(cm) ph¬ng tr×nh cña x2 lµ:
6 



x2  2sin   t   (cm)
B.
6

7 

x2  2sin   t 
D.
 (cm)
6 




x 2  8 sin  t  (cm)
6

7 

x 2  8 sin  t 
(cm)
6 


C©u 18 : Mét ngêi x¸ch mét x« níc ®i trªn ®êng, mçi bíc ®i dµi 45cm th× níc trong x« bÞ sãng s¸nh m¹nh
nhÊt. Chu kú dao ®éng riªng cña níc trong x« lµ 0,3s. VËn tèc cña ngêi ®ã lµ:
A. 3,6 m/s.
B. 4,2 km/h.
C. 4,8 km/h.
D. 5,4 km/h.
C©u 20 :
Đoạn mạch RLC nối tiếp R=150Ω, C=10-4/3π(F). Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây (thuần cảm)
lệch pha 3π/4 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng
u = U0sin100πt(V). Tìm L?
A. 1,5/π(H).
B. 2/π(H).
C. 1/π(H).
D. ½π (H).
C©u 21 : Hai cuộn dây (R1,L1) và (R2,L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá
trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn (R1,L1) và
(R2,L2). Điều kiện để U = U1 + U2 là:
A.

L1 L2
.

R1 R2

B.

L1 L2

R2 R1

C.

L1L2 = R1R2.

D.

L1+L2 = R1+R2.

C©u 22 :
A.
B.
C.
D.
C©u 23 :

Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ viÖc sö dông c¸c lo¹i sãng v« tuyÕn?
Sãng dµi cã n¨ng lîng thÊp vµ Ýt bÞ níc hÊp thô. §îc dïng ®Ó th«ng tin díi níc.
C¸c sãng ng¾n cã thÓ dïng trong th«ng tin vò trô vµ trong v« tuyÕn truyÒn h×nh.
Sãng cùc ng¾n kh«ng bÞ ph¶n x¹ hoÆc hÊp thô trªn tÇng ®iÖn li.
Sãng trung vµ sãng ng¾n ph¶n x¹ ®îc trªn tÇng ®iÖn li vµo ban ®ªm.
M¹ch dao ®éng cã L = 1,5mH vµ tô xoay cã ®iÖn dung biÕn thiªn tõ 50pF ®Õn 450pF khi 2 b¶n tô xoay
tõ 00 ®Õn 1800. §Ó m¹ch thu ®îc sãng cã bíc sãng 1200m ph¶i ®Æt gãc lÖch gi÷a 2 b¶n tô xoay lµ:
A. 880
B. 990
C. 1080
D. 1210
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C©u 24 : Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C, ω không đổi. Thay đổi R cho
đến khi R=R0 thì Pmax . Khi đó:
A. R0  Z L  Z C .
B. R0 = ZL-ZC .
C. R0 = ZC-ZL.
D. R0 = (ZL-ZC)2.
C©u 25 : Cùng một công suất điện Pđược tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi dùng hiệu
điện thế 400 kV so với khi dùng hiệu điện thế 200 kV là:
A. Nhỏ hơn 4 lần.
B. Nhỏ hơn 2 lần.
C. Lớn hơn 4 lần.
D. Lớn hơn 2 lần.
C©u 26 : Mét con l¾c lß xo gåm mét vËt khèi lîng m = 100g treo vµo ®Çu mét lß xo cã ®é cøng
K=
100N/m. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng, vËt cã vËn tèc cùc ®¹i b»ng 62,8 cm/s.
Xem nh 2 = 10. VËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 1cm lµ:
A. 62,8cm/s.
B. 50,25cm/s.
C. 54,39 cm/s.
D. 36cm/s.
C©u 27 : M¹ch dao ®éng b¾t tÝn hiÖu cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn, ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn tõ 50 pF ®Õn
680 pF. Muèn cho m¸y thu b¾t ®îc c¸c sãng tõ 45m ®Õn 3000 m, ®é tù c¶m cña cuén d©y ph¶i n»m
trong giíi h¹n nµo? Chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau:
A. 0,141.10-4 H  L  39,288.10-4 H.
B.
0,1141.10-4 H  L  37,288.10-4 H.
-4
-4
C. 0,411.10 H  L  32,788.10 H.
D.
Mét kÕt qu¶ kh¸c.
C©u 28 : Trong m¹ch dao ®éng lÝ tëng LC ®iÖn tÝch tô ®iÖn biÕn thiªn theo qui luËt q=2.10-5sin(3140t) (C) N¨ng
lîng tõ trêng trong cuén d©y sÏ biÕn thiªn ®iÒu hoµ víi chu k× .
A. 2.10-2s
B.
2.10-3s
-3
C. 10 s
D.
10-4s
C©u 29 : Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ däc theo trôc Ox, vËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ 62,8 cm/s vµ gia
tèc cùc ®¹i lµ 2 m/s2. lÊy 2 = 10. Biªn ®é vµ chu kú dao ®éng cña vËt lµ:
A. A = 10cm, T = 1s.
B.
A = 2cm, T = 0,2s.
C. A = 20cm, T = 2s.
D.
A = 1cm, T = 0,1s.
C©u 30 : Mét con l¾c ®¬n gåm sîi d©y dµi l treo vËt nÆng cã khèi lîng m. Khi con l¾c dao ®éng ®iÒu hoµ th×
®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña vËt biÕn thiªn víi tÇn sè gãc:
A.



1
2

g
l

B.

2

l
g

C.

2

g
l

D.



g
l

C©u 31 : Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là: u  100 2 sin(100t   / 6)(V ) và

A.
C©u 32 :

A.
C©u 33 :
A.
B.
C.
D.
C©u 34 :

A.
C©u 35 :
A.
C©u 36 :

A.
C.
C©u 37 :

cường độ dòng điện qua mạch là: i  4 2 sin(100t   / 2)(A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó
là:
200W
B. 800W.
C. 600W.
D. 400W.
Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 18.000pF vµ mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m 6H, ®iÖn
trë kh«ng ®¸ng kÓ. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu tô ®iÖn lµ U0 = 2,4 V. Cêng ®é dßng ®iÖn trong
m¹ch cã thÓ nhËn gi¸ trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau ®©y?
I = 62.10-3A.
B. I = 94.10-3A.
C. I = 74.10-3A.
D. I = 84.10-3A.
§iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ sù ph¸t vµ thu sãng ®iÖn tõ?
§Ó thu sãng ®iÖn tõ ph¶i m¾c phèi hîp mét ¨ng ten víi mét m¹ch dao ®éng LC.
¨ng ten cña m¸y thu chØ thu ®îc mét sãng cã tÇn sè x¸c ®Þnh.
§Ó ph¸t sãng ®iÖn tõ, ph¶i m¾c phèi hîp mét m¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoµ víi mét ¨ngten.
NÕu tÇn sè cña m¹ch dao ®éng trong m¸y thu ®îc ®iÒu chØnh sao cho cã gi¸ trÞ b»ng f, th× m¸y thu sÏ b¾t
®îc sãng cã tÇn sè ®óng b»ng f.
Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng.
Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và cường độ
hiệu dụng ở mạch sơ cấp là:
240V; 1A.
B. 2,4V; 1A.
C. 2,4V; 100A.
D. 240V; 100A.
Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây
dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ:
Giảm đi 104 lần.
B. Giảm 100 lần.
C. Tăng lên 104 lần.
D. Tăng 100 lần.
Mét sîi d©y ®µn mét ®Çu ®îc nèi vµo mét nh¸nh cña ©m thoa, ®Çu kia gi÷ cè ®Þnh. Khi ©m thoa dao
®éng víi tÇn sè 600 Hz th× t¹o ra sãng dõng trªn ®©y cã 4 ®iÓm bông vµ cã biªn ®é 2,0mm, tèc ®é
truyÒn sãng trªn d©y lµ 400m/s. Coi ®Çu nh¸nh ©m thoa lµ mét ®iÓm cè ®Þnh. ViÕt ph¬ng tr×nh ®é dêi
cña d©y theo to¹ ®é x vµ thêi gian t.
u = 0,02 sin(2  x).cos 3786t (m).
B.
u = 0,2 sin(4  x).cos 6634t (m).
u = 0,002 sin(  x).cos 7368t (m).
D.
u = 0,002 sin(3  x).cos 3768t (m).
Mét ®Ìn nªon ®Æt díi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V vµ tÇn sè 50 Hz. BiÕt ®Ìn
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A.
C.
C©u 38 :

A.
C©u 39 :

A.
C©u 40 :
A.
C©u 41 :

s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V.
a) Trong mét g©y bao nhiªu lÇn ®Ìn s¸ng, bao nhiªu lÇn ®Ìn t¾t?
b) TÝnh tØ sè gi÷a thêi gian ®Ìn s¸ng vµ thêi gian ®Ìn t¾t trong mét chu kú.
a) 200 lÇn; b) 2:1
B.
a) 50 lÇn; b) 2:1
a) 200 lÇn; b) 4:1
D.
a) 100 lÇn; b) 2:1
Một chất điểm M dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O,
C
O I D
trên quỹ đạo CD như hình vẽ M đi từ O đến D hết 0,5s.
x
Tìm thời gian M đi từ O tới I, với I là trung điểm của OD.
tOI = 1/12 s.
B. tOI = 1/3 s.
C. tOI = 2/3 s.
D. tOI = 1/6 s.
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=10-4/0,3π(F), L thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu
đoạn mạch có biểu thức u  120 2 sin 100t (V ) . Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây
cực đại, giá trị cực đại đó là:
150V.
B. 120V.
C. 100(V).
D. 200(V).
Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần rôto là một nam châm điện có 10 cặp cực. Để
phát ra dòng xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc góc của rôto phải bằng:
300 vòng/phút.
B. 3000 vòng/phút.
C. 500 vòng/phút.
D. 1500 vòng/phút.
Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
u  120 2 sin 100t (V ) , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh
pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch?

A. ½.

B.

2
.
2

C.

3
.
2

D.

0,8.

C©u 42 : Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u  100 2 sin 100t (V ) thì
biểu thức dòng điện qua mạch là i  2 2 sin(100t   6)( A) . Tìm R,L?
A.

R  30(), L 

C.

R  25(), L 

0, 4


3
4

( H ).

B.

R  25 3(), L 

( H ).

D.

R  20(), L 

1
( H ).
4

1
( H ).
4

C©u 43 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đổi được. Điều chỉnh C để
UCmax. Tìm giá trị của C khi đó?
A. 10-4/2π(F).
B. 10-4/π(F).
C. 1,5.10-4/π(F).
D. 2.10-4/π(F).
2
C©u 44 : Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 2,5s t¹i n¬i cã g = 9,8m/s . Treo con l¾c vµo trÇn mét thang
m¸y ®ang chuyÓn ®éng ®i lªn nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc a = 4,9m/s2. Chu kú dao ®éng cña con l¾c trong
thang m¸y lµ:
A. 1,77 s.
B. 2,45 s.
C. 3,54 s.
D. 2,04 s.
C©u 45 : Một mạch dao động khi dùng tụ điện C1 thì tần số riêng của mạch là f1 = 30 kHz, khi dùng tụ điện
C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 40 kHz. Khi mạch dao động dùng hai tụ C1 và C2 ghép song
song thì tần số riêng của mạch là: A.35 KHz
B.24 KHz .
C.50 KHz .
D.48 KHz .
C©u 46 :
Trong c¸c nh¹c, cô hép ®µn cã t¸c dông:
A. Tr¸nh ®îc t¹p ©m vµ tiÕng ån lµm cho tiÕng ®µn trong trÎo.
B. Gi÷ cho ©m ph¸t ra cã tÇn sè æn ®Þnh.
C. Lµm t¨ng ®é cao vµ ®é to cña ©m. D.Võa khuÕch ®¹i ©m, võa t¹o ra ©m s¾c riªng cña ©m do ®µn ph¸t ra.
C©u 47 : ©m do hai nh¹c cô kh¸c nhau ph¸t ra lu«n kh¸c vÒ ?
A. ®é cao.
B. ®é to.
C. ®é cao vµ ®é to
D. ©m s¾c.
C©u 48 : Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức
hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM = 40sin(ωt + π/6)(V);
uMB = 50sin(ωt + π/2)(V). Xác định hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B?
A. 60,23(V).
B. 78,1(V).
C. 72,5(V).
D. 90(V).
C©u 49 : Mét d©y AB dµi 90cm cã ®Çu B th¶ tù do. T¹o ë ®Çu A mét dao ®éng ®iÒu hoµ ngang cã tÇn sè f =
100Hz ta cã sãng dõng, trªn d©y cã 4 mói. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?
A. 60 m/s.
B. 50 m/s.
C. 35 m/s.
D. 40 m/s.
C©u 50 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C1=2.10-4/π(F) hoặc C2=10-4/1,5.π(F) thì công
suất của mạch có trá trị như nhau. Hỏi với trá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại.
A. 10-4/2π(F).
B. 10-4/π(F).
C. 2.10-4/3π(F).
D. 3.10-4/2π(F).
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VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02)
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Câu 1: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm,
khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Trong khoảng rộng 12,5mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân
tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là:
A. 0,5µm
B. 0,46µm
C. 0,48µm
D. 0,52µm
Câu 2: Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha:
A. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha.
B. Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.
C. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.
D. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
Câu 3: Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Nếu tăng tần số dòng điện thì
A. dung kháng tăng.
B. độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng.
C. cường độ hiệu dụng giảm.
D. cảm kháng giảm.
Câu 4: Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 2
lần tốc độ truyền sóng khi:A.  = πA.
B.  = 2πA. C.  = πA/2. D.  = πA/4.
Câu 5: Dòng điện xoay chiều i=2cos(110t) A mỗi giây đổi chiều
A. 100 lần
B. 120 lần
C. 99 lần
D. 110 lần
Câu 6: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe 2 lần và giảm
khoảng cách từ hai khe tới màn 1,5 lần thì khoảng vân thay đổi một lượng 0,5mm. Khoảng vân giao thoa lúc
đầu là:
A. 0,75mm
B. 1,5mm
C. 0,25mm D. 2mm
Câu 7: Chọn câu sai trong các câu sau:
Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu
mạch thì:A. Điện áp hiệu dụng trên L tăng.
B. Công suất trung bình trên mạch giảm.
C. Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm.
D. Hệ số công suất của mạch giảm.
Câu 8: Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi
A. mạch có điện trở càng lớn.
B. tụ điện có điện dung càng lớn.
C. mạch có tần số riêng càng lớn.
D. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn.
Câu 9: Chọn câu nói sai khi nói về dao động:
A. Dao động của cây khi có gió thổi là dao động cưỡng bức.
B. Dao động của đồng hồ quả lắc là dao động duy trì.
C. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua ma sát và lực cản môi trường luôn là dao động điều hoà.
D. Dao động của pittông trong xilanh của xe máy khi động cơ hoạt động là dao động điều hoà.
Câu 10: Điện tích cực đại của tụ trong mạch LC có tần số riêng f=105Hz là q0=6.10-9C. Khi điện tích của tụ là
q=3.10-9C thì dòng điện trong mạch có độ lớn:
A. 6 3 104 A
B. 6 104 A
C. 6 2 104 A
D. 2 3 105 A
Câu 11: Một con lắc đơn khối lượng m dao động điều hoà với biên độ góc 0. Biểu thức tính tốc độ chuyển
động của vật ở li độ  là:
A. v 2  gl ( 02   2 )
B. v 2  2 gl ( 02   2 )
C. v 2  gl ( 02   2 )
D. v 2  2 gl (3 02  2 2 )
Câu 12: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết
khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí vân
tối thứ ba của bức xạ có bước sóng 0,5µm là:
A. 2 bức xạ.
B. 1 bức xạ.
C. 3 bức xạ.D. không có bức xạ nào.
Câu 13: Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải
tiêu thụ là mạch điện RLC không phân nhánh có R=60, L 

0,6 3

103

F , cuộn sơ cấp nối với điện

12 3
áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz. Công suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là:
A. 180 W
B. 90 W
C. 135 W
D. 26,7 W
Câu 14: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph¬ng tr×nh x = 5cos(4  t +  /3) (cm,s). tÝnh tèc ®é trung b×nh cña
vËt trong kho¶ng thêi gian tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu kh¶o s¸t dao ®éng ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo
chiÒu d¬ng lÇn thø nhÊt.
A. 25,71 cm/s.
B. 42,86 cm/s.
C. 6 cm/s
D. 8,57 cm/s.
H ;C 
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Câu 15: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều i1=I0cos(t+1) và i2=I0cos(t+2) có cùng
trị tức thời 0,5I0, nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha

2
nhauA. rad B.
C. Ngược pha D. Vuông pha
rad
3

3

Câu 16: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R=30 và
R=120 thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là
A. 150
B. 24
C. 90
D. 60
Câu 17: Với UR, UL, UC, uR, uL, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn thuần cảm
L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây
không đúng là:A. i 

uR
R

B. i 

uL
ZL

C. I 

UL
ZL

D. I 

UR
R

Câu 18: Trong mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện, bộ cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi từ 1mH
đến 25mH. Để mạch chỉ bắt được các sóng điện từ có bước sóng từ 120m đến 1200m thì bộ tụ điện phải có
điện dụng biến đổi từA. 4pF đến 16pF.
B. 4pF đến 400pF.
C. 16pF đến 160nF. D. 400pF đến 160nF.
Câu 19: Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây:
A. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha.
B. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng.
C. Khi xảy ra sóng dừng không có sự truyền năng lượng.
D. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ.
Câu 20: Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4µm; 0,48µm và 0,6µm vào hai khe của thí
nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Khoảng cách
ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 12mm
B. 8mm
C. 24mm
D. 6mm
Câu 21: Hệ thống phát thanh gồm:
A. Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát.
B. Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát.
C. Ống nói, dao động cao tần, chọn sóng, khuyếch đại cao tần, ăngten phát
D. Ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát.
Câu 22: Chọn đáp án đúng khi sắp xếp theo sự tăng dần của tần số của một số bức xạ trong thang sóng điện từ:
A. Tia tử ngoại, tia X, tia α, ánh sáng nhìn thấy, tia gamma.
B. Tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia bêta, tia gamma.
C. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia X, tia gamma.
D. Tia α, tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
Câu 23: Chiếu một tia sáng trắng vào một lăng kính có góc chiết quang A=40 dưới góc tới hẹp. Biết chiết suất
của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,62 và 1,68. Độ rộng góc quang phổ của tia sáng đó sau
khi ló khỏi lăng kính là:A. 0,015 rad. B. 0,0150.
C. 0,24 rad. D. 0,240.
Câu 24: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần 4cm và 4 3 cm
được biên độ tổng hợp là 8cm. Hai dao động thành phần đó


A. cùng pha với nhau. B. lệch pha .
C. vuông pha với nhau.
D. lệch pha .
3

6

Câu 25: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì thấy khi
f=40Hz và f=90Hz thì điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì
tần số phải bằng
A. 60Hz
B. 130Hz
C. 27,7Hz
D. 50Hz
Câu 26: Chọn câu sai khi nói về sóng điện từ:
A. sóng điện từ mang năng lượng.
B. sóng điện từ có thể phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ.
C. có thành phần điện và thành phần từ biến thiên vuông pha với nhau. D. sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 27: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có
A. cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
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C. chiều biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
Câu 28: Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là:
A. Tác dụng nhiệt.
B. Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ mạnh.
C. Gây ra hiện tượng quang điện ngoài.
D. Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.
Câu 29: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s;
quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x  2 3cm theo chiều dương.
Phương trình dao động của vật là:

5


A. x  8cos( t  )cm B. x  4cos(2 t  )cm
C. x  8cos( t  )cm
D. x  4cos(2 t  )cm
3

6

6

6


Câu 30: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i  I 0 cos(120 t  ) A . Thời điểm thứ 2009
3

cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng là:
A.

12049
s
1440

B.

24097
s
1440

C.

24113
s
1440

D. Đáp án khác.

Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số
10Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Hai điểm M, N trên mặt nước có MA=15cm, MB=20cm,
NA=32cm, NB=24,5cm. Số đường dao động cực đại giữa M và N là:
A. 4 đường.
B. 7 đường.
C. 5 đường.
D. 6 đường.
1
1
Câu 32:Cho m¹ch ®iÖn gåm ®iÖn trë R=100  , cuén d©y thuÇn c¶m L= H, tô ®iÖn cã C=
.10-4F . HiÖu

2
®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã tÇn sè lµ 50 Hz. Pha cña hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch so víi hiÖu ®iÖn thÕ
gi÷a hai b¶n tô lµ:



3
A). Nhanh h¬n
B). Nhanh h¬n
C). Nhanh h¬n
D). Nhanh h¬n
4
2
3
4
Câu 33: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi
A. điện trở thuần của mạch càng nhỏ.
B. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn.
C. điện trở thuần của mạch càng lớn.
D. tần số riêng của mạch càng lớn.
Câu 34: Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.
2

7
Câu 35: Một vật dao động điều hoà với phương trình x  Acos( t  )cm . Sau thời gian T kể từ thời điểm
T

3

12

ban đầu vật đi được quãng đường 10 cm. Biên độ dao động là:
A.

30
cm
7

B. 6cm

C. 4cm

D. Đáp án khác.

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U=120V tần số f=60Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh
quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 60 2 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi
giây là:A.

1
1
2
1
s B. s C. s D. s
2
3
3
4

Câu 37: Mối liên hệ giữa điện áp pha Up và điện áp dây Ud trong
cách mắc hình sao ở máy phát điện xoay chiều ba pha.
A. Ud= 3 Up.
B. Up= 3 Ud.
C. Ud=Up.
D. Ud=3Up.
Câu 38: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có L=4µH, có đồ thị
như hình vẽ. Tụ có điện dung là:
A. C=5pF
B. C=5µF
C. C=25nF
D. Đáp án khác.
Câu 39: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường từ
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nguồn O với biên độ truyền đi không đổi. Ở thời điểm t=0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Một điểm M cách nguồn một khoảng bằng 1/6 bước sóng có li độ 2cm ở thời điểm bằng 1/4 chu kỳ. Biên độ
sóng là:A. 2 cm.
B. 4 cm.
C. 5 cm.
D. 6 cm.
t  d 
Câu 40: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với phương trình u  3sin( 
 )cm . Trong
6

đó d tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Tốc độ truyền sóng là:
A. 5 m/s.
B. 5 cm/s.
C. 400 cm/s.

24

6

D. 4 cm/s.

Câu 41: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có C thay đổi thì thấy khi C 
C

104



F và

104
F thì điện áp hiệu dụng đặt vào tụ C không đổi. Để điện áp hiệu dụng đó đạt cực đại thì giá trị C là
2
3.104
104
3.104
2.104
A. C 
B. C 
C. C 
D. C 
F
F
F
F
4
3
2
3

Câu 42: Đại lượng sau đây không phải là đặc trưng vật lý của sóng âm:
A. Độ to của âm.
B. Đồ thị dao động âm.
C. Tần số âm.
D. Cường độ âm.
Câu 43: Trong truyền tải điện năng đi xa để giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải người ta chọn
cách:A. Tăng điện áp trước khi truyền tải.
B. Thay bằng dây dẫn có điện trở suất nhỏ hơn.
C. Giảm điện áp trước khi truyền tải.
D. Tăng tiết diện dây dẫn để giảm điện trở đường dây.
Câu 44: Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng
A. có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
B. có cùng tần số, biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
C. có cùng tần số và biên độ.
D. có cùng biên độ và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Câu 45: Một con lắc đơn dao động điều hoà, nếu tăng chiều dài 25% thì chu kỳ dao động của nó
A. tăng 25%
B. giảm 25%
C. tăng 11,80%
D. giảm 11,80%
Câu 46: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(t +). Chọn câu phát biểu sai:
A. Biên độ A phụ thuộc vào cách kích thích dao động. B. Biên độ A không phụ thuộc vào gốc thời gian.
C. Pha ban đầu  chỉ phụ thuộc vào gốc thời gian.
D. Tần số góc  phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
Câu 47: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U  100 3 V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi. Khi
điện áp hiệu dụng ULMax thì UC=200V. Giá trị ULMax là
A. 100 V
B. 150 V
C. 300 V
D. Đáp án khác.
Câu 48: Ở mạch điện R=100 3 ; C 

104
F . Khi đặt vào AB một
2

điện áp xoay chiều có tần số f=50Hz thì uAB và uAM lệch pha nhau
Giá trị L là: A. L 

3

1

H

C. L 

2

3
3

.

D. L  H
H




Câu 49: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55µm , khoảng
cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Giữa hai điểm M và N trên màn nằm khác
phía đối với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 0,3mm và 2mm có
A. 2 vân sáng và 2 vân tối.
B. 1 vân sáng và 1 vân tối.
C. 2 vân sáng và 3 vân tối.
D. 3 vân sáng và 2 vân tối.
Câu 50: Ở mạch điện hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn
dây, tụ điện. Khi đặt vào AB một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 220V thì
điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là 100V và 120V . Hộp kín X
là:A. Cuộn dây có điện trở thuần.
B. Tụ điện.
C. Điện trở.
D. Cuộn dây thuần cảm.
H

B. L 
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Câu 1. Một chất điểm đồng thời tham gia hai dao động cùng phương với các phương trình:
X2 = 2.sin( 400 .t 

X1 = 2.sin 400  .t cm;
A. x = 2.sin(400  .t 


4


2

B. x = 2.sin(400  .t 

) cm.

C. x = 2 2 .sin(400  .t 



) cm. Phương trình dao động tổng hợp là:


2

) cm.

D. x = 2 2 .sin(400  .t 



) cm
4
2
Câu 2. Lò xo có hệ số đàn hồi k1, khi treo khối lượng m, dao động với chu kỳ T1 = 1,5s, lò xo khác có hệ số
đàn hồi k2, khi treo khối lượng m, dao động với chu kỳ T2 = 2s. Ghép nối tiếp hai lò xo trên với nhau và
treo khối lượng m. Chu kỳ dao động của hệ là: A. T = 2s.
B. T = 2,5s.
C. T
= 3,5s.
D. T = 0,5s.
Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục 0x với biên độ 5cm, tần số f = 2HZ. Chọn gốc tọa độ ở vị
trí cân bằng, gốc thời gian t0 = 0 là lúc chất điểm có tọa độ x = A. Phương trình dao động của chất điểm là:
A. x = 5sin(2  .t 


2

) cm.

) . cm. B. x = 5sin(4  .t 


2

C. x = 5sin2  t. cm

) . cm

D.

x

=

5sin4  .t . cm
Câu 4. Một dao động điều hoà được mô tả bởi phương trình x = A.sin( .t   ) thì biểu thức vận tốc là:
A
A
A. v = A. . cos( .t   )
B. v = A. . sin( .t   ) C. v = .sin( .t   )
D. v =
cos( .t   )





Câu 5. Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài con lắc không đổi) thì tần
số dao động điều hòa của con lắc sẽ
A. tăng vì chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm
B. tăng vì tần số dao động điều hòa của nó tỷ lệ nghịch với gia tốc trọng trường
C. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao
D. không đổi vì chu kỳ dao động của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
Câu 6. Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = A sin  t và có cơ năng E. Thế năng của vật tại
thời điểm t là
E
E
A. Et = Esin2  t.
B. Et = sin  t.
C. Et = cos  t.
D. Et = Ecos2  t.
2
4
Câu 7. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 có chu kỳ dao động điều hòa tương ứng là T1= 0,3s, T2= 0,4s.
Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 là :
A. 0,7s
B. 0,5s
C. 0,35s
D. 0.25s
Câu 8. Một lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, và một hòn bi có khối lượng m gắn vào một
đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa điều
hòa theo phương thẳng đứng thì chu kỳ dao động của con lắc là
m
1 k
1 m
k
A. T = 2
B. T =
C. T =
D. T = 2
k
2 m
2 k
m



t



x ) cm.
2
3
Trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. Hỏi vận tốc truyền sóng trong môi trường đó có giá trị nào sau
đây?
A. v = 250 cm/s.
B. v = 200 cm/s.
C. v = 150 cm/s.
D. v = 100 cm/s
Câu 10. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì
A. chu kỳ của sóng tăng
B. tần số của sóng không thay đổi
C. bước sóng của sóng tăng
D. bước sóng của sóng không thay đổi
Câu 11. Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào sau đây?
A.Phản xạ
B. Mang năng lượng C. Truyền được trong chân không
D. Khúc xạ
Câu 12. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài AB = 80 cm, đầu B cố định, đầu A gắn với cần rung dao động
điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng. Coi
A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây làA.10 m/s
B.5 m/s
C.20m/s
D. 40m/s
Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT
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Câu 13. Âm sắc là đặc tính sinh lý của âm
A. chỉ phụ thuộc vào biên độ âm
B. chỉ phụ thuộc vào tần số âm
C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm
D. phụ thuộc vào tần số và biên độ
6
Câu 14. Mạch điện gồm điện trở R = 100 2 (  ), cuộn dây thuần cảm L =
(H). Hiệu điện thế hai đầu





. sin 100 .t   (V). Cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức:
6
2


2

A. i = 0,5.sin 100 .t   (A)
B. i =
.sin100  .t (A)
2
6

2
2 



C. i =
.sin 100 .t 
D. i = 0,5.sin 100 .t   (A)
 (A)
2
3 
2


Câu 15. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Tác dụng
của máy đúng với mệnh đề nào sau đây?
A. Tăng hiệu điện thế và giảm cường độ dòng điện
B. Giảm hiệu điện thế và giảm cường độ dòng điện
C. Giảm hiệu điện thế vă tăng cường độ dòng điện
D. Tăng hiệu điện thế và tăng cường độ dòng điện
Câu 16. Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh thì :
A. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn
mạch
B. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai bản
tụ điện
C. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất
D. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu
cuộn cảm
Câu 17. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần
A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0
B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
C. luôn lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
D. có giá trị hiệu dụng tỷ lệ với điện trở của mạch
Câu 18. Đặt hiệu điện thế u = Uo.sin .t với Uo,  không đổi, vào hai đầu đoạn mạch R,L,C không phân
nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở thuần là 80V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 120V
và hai đầu tụ điện là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng
A.140V
B.100V
C. 220V
D.260V
Câu 19. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng dây, mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị
hiệu dụng U1 = 200V, thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị hiệu dụng U2 = 10V. Bỏ qua
mọi hao phí điện năng. Số vòng dây của cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây?A.500 vòng
B. 25
vòng.
C.100 vòng
D. 50 vòng
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, hệ số tự cảm
L, và dòng điện có tần số góc  ?
A, Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có thể sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc
vào thời điểm ta xét
1
B. Tổng trở của đoạn mạch bằng
 .L
đoạn mạch có biểu thức u =

C. Hiệu điện thế trễ pha

200



so với cường độ dòng điện
2
D. Mạch điện không tiêu thụ công suất
Câu 21. Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 5 2 .sin. .t (V), với  không đổi vào hai đầu mỗi phần
tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên
Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT
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đều có giá trị hiệu dụng là 50 mA. Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc
nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là
A. 100 
B.100 3 
C.100 2 
D.300 
Câu 22. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có
điện dung C = 0,2F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ
riêng. Lấy  = 3,14. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là : A. 6,28.10-4 s.
B. 12,56.10-4 s.
-5
-5
C. 6,28.10 s.
D. 12,56.10 s.
Câu 23. Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng
A. Phản xạ sóng điện từ
B. Giao thoa sóng điện từ C. Khúc xạ sóng điện từ D. Cộng hưởng dao động
điện từ
Câu 24. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở
thuần không đáng kể
A. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian
B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm
C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung
D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện
Câu 25. Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108
m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là A.6m
B. 600m
C.60 m
D.0,6m
Câu 26. Vạch thứ nhất và vạch thứ tư của dãy Banme trong quang phổ của nguyên tử hyđrô có bước sóng
lần lượt là 1  656, 3nm và 2  410, 2nm . Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Pasen làA. 0, 9863 m
B.
C. 0, 0986  m
D. 1094  m
182, 6  m
Câu27. Khi mắc dụng cụ P vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì thấy cường độ
dòng điện trong mạch bằng 5,5A và trễ pha so với hiệu điện thế đặt vào là



. Khi mắc dụng cụ Q vào hiệu
6
điện thế xoay chiều trên thì cường độ dòng điện trong mạch cũng vẫn bằng 5,5A nhưng sớm pha so với hiệu
điện thế đặt vào một góc



2
chứa P và Q mắc nối tiếp.
A. 11 2A và trễ pha
C. 5,5A và sớm pha


3

. Xác định cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch

so với hiệu điện thế

B. 11 2A và sớm pha


6

so với hiệu điện thế



so với hiệu điện thế
D. một đáp án khác
6
câu28. Tính năng lượng tỏa ra khi hai hạt nhân đơtơri 12 D tổng hợp thành hạt nhân hêli 24 He . Biết năng
lượng liên kết riêng của hạt nhân đơtơri là 1,1MeV/nuclôn và của hêli là 7MeV/nuclôn.A. 30,2MeV
B. 25,8MeV
C. 23,6MeV
D. 19,2MeV
câu29. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở thuần R0 , cảm kháng
Z L  0 , dung kháng ZC  0 . Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì
chắc đã bằng nhau.
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần
tử.
C. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử.
D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau.
câu30. Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây:
A. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha. B. Khoảng cách giữa điểm nút và
điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng.
C. Khi xảy ra sóng dừng không có sự truyền năng lượng. D. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi
thẳng là nửa chu kỳ.
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VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC

(ĐỀ SỐ 10)

biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
1
H , mắc nối tiếp với một tụ điện có
câu31. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 
10
điện dung C và một điện trở R  40 . Cường độ dòng điện chạy quađoạn mạch i  2sin 100 t  A . Tính
điện dung C của tụ điện và công suất trên đoạn mạch, biết tổng trở của đoạn mạch Z  50 . A.
10 3
103
4
1
C.
D.
mF ; 80W B.
mF ; 80W
F ; 120W
F ; 40W
2
4

4
2 

câu32. Phương trình dao động cơ điều hòa của một chất điểm là x  A sin  t 
 . Gia tốc của nó sẽ biến
3 

thiên điều hòa với phương trình:

5 


A.   A 2 cos  t  
B.   A 2 sin  t 

3
6 



5 


C.   A 2 sin  t  
D.   A 2 cos  t 

3
6 


câu33. Một nguồn O dao động với tần số f  25 Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 11 gợn
lồi liên tiếp là 1m. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng:A. 25cm/s
B. 50cm/s
C.
1,50m/s
D. 2,5m/s
câu34. Kết luận nào sau đây đúng ? Cuộn dây thuần cảm
A. không có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều.
B. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng lớn thì nó cản trở càng mạnh.
C. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng nhỏ thì nó cản trở càng mạnh.
D. độ tự cảm của cuộn dây càng lớn và tần số dòng điện xoay chiều càng lớn thì năng lượng tiêu hao trên
cuộn dây càng lớn
câu35. Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có cùng tần số thì
A. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số.B. chuyển động tổng hợp của vật là
một dao động điều hòa cùng tần số.
C. chuyển động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số và có biên độ phụ thuộc vào hiệu
pha của hai dao động thành phần.
D. chuyển động của vật là dao động điều hòa cùng tần số nếu hai dao động thành phần cùng phương
Câu 36.Trong thí nghiệm I âng (Young) a = 0,5mm, D = 1m, ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng
trắng có bước sóng biến đổi liên tục từ 0,4 μm đến 0,75μm.Chiều rộng quang phổ bậc 1 trên màn ảnh là:
A. 0,75mm
B. 0,40mm
C. 0,70mm
D. 0,35mm
Câu 37.Trong thí nghiệm của I âng (Young ) khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai
khe đến màn là 2m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc. Bề rộng của 6 khoảng vân liên tiếp đo được 12mm.
Bước sóng ánh sáng là:
A. = 0,45μm
B.  = 0,50μm
C.  = 0,55μm
D.=0,60μm
Câu 38. Quang phổ hấp thụ là hệ thống:
A. những vùng tối trên quang phổ liên tục làm mất hẳn một số màu sắc
B. những vạch đen có vi trí xác định trên nền quang phổ liên tục
C. những vạch đen xuất hiện trên quang phổ liên tục có vị trí thay đổi
D. những vạch tối xen kẽ với vạch sáng và có độ sáng bị giảm mạnh
Câu 39. Về quang phổ vạch phát xạ tính chất nào kể sau là không đúng?
A.Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống vạch sáng có màu xuất hiện riêng rẽ trên nền tối
B.Những chất khác nhau có quang phổ khác nhau về số lượng vạch, vị trí và màu sắc các vạch, độ sáng tỉ
đối của các vạch
C. Là đặc trưng của nguyên tố hóa học phát sáng chẳng hạn quang phổ của hơi natri gồm 2 vạch vàng sát
nhau.
D.Các vạch sáng của quang phổ phát xạ sẽ chuyển thành vạch tối của quang phổ hấp thụ và có thể phát ra
bởi chất khí, lỏng hay rắn khi được kích thích phát sáng
Câu 40. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,140m vào ca tốt bằng đồng (Cu) của một tế bào qung điện. Biết
đồng có công thoát electron là A = 4,47eV.Giới hạn quang điện của đồng có giá trị :
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A. 0,147m
B. 0,278m
C. 0,304m
D. 0,447m
Câu 41. Về hiện tượng quang dẫn, phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng:
A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng electron ở vùng bề mặt kim loại bị tách ra khỏi bề mặt kim loại
khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
B. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng electron liên kết trong bán dẫn bị tách ra khỏi liên kết khi có ánh
sáng thích hợp chiếu vào.
C. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở của chất bán dẫn giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp
chiếu vào.
D. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng electron quang điện tham gia vào quá trình dẫn điện.
Câu 42. Lần lượt chiếu hai bức xạ có tần số f1 = 1015Hz và f2 = 2.1015Hz vào ca tốt của tế bào quang điện có
công thoát A = 5,78 eV. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
A. Bức xạ có tần số f1
B. Cả hai bức xạ
C. Bức xạ có tần số f2
D. Không có bức xạ nào
Câu 43. Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,405m vào catốt của một tế bào quang điện. Dòng quang điện tạo
ra bị triệt tiêu bởi hiệu điện thế UAK  - 1,26V. Hỏi vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện có
giá trị nào sau đây:
A. 6,66.105 m.s-1
B. 4,43.105 m.s-1
C. 6,66.106 m.s-1
D. 3,07.106 m.s-1
238
Câu 44. 92 U phân rã theo một chuỗi phản ứng phóng xạ  và  liên tiếp để sau cùng có hạt nhân con là
206
82

Pb . Số phóng xạ  và  là:
A. 6 phóng xạ  và 8 phóng xạ B. 6 phóng xạ  và 8 phóng xạ  +
C. 8 phóng xạ  và 6 phóng xạ +
D. 8 phóng xạ  và 6 phóng xạ Câu 45. Độ phóng xạ của một chất phóng xạ giảm 4 lần sau thời gian 2 giờ. Hỏi chu kỳ của chất phóng xạ
là bao nhiêu:
A. 0,5 giờ
B. 1,5 giờ
C. 1 giờ
D. 2 giờ
Câu 46. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 120 ngày thì thời gian cần thiết để số nguyên tử chất
phóng xạ giảm đi 16 lần là:
A. t = 240ngày
B. T = 420ngày
C. t = 360 ngày
D. t = 480 ngày
Câu 47. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T thì thời gian cần thiết để số nguyên tử chất phóng xạ giảm
đi e lần là:
A. t = T.ln2
B. t = 2T.(ln2)
C. t = 2T.(ln2)-1
D. t = T.(ln2)-1
+
Câu 48. Một chùm tia phóng xạ gồm các tia ,  ,  ,  được cho truyền qua một từ trường đều có vectơ

cảm ứng từ B vuông góc với hướng truyền của một chùm tia phóng xạ (xem hình vẽ ).
Trong từ trường đã cho, (các) tia có quỹ đạo tròn là:
A. Tia 
B. Tia 
C. Tia 
D. Các tia  và 
đồng vị bền

Nguồn phát chùm
tia phóng xạ


B

(vùng có từ trường đều)

1
A
Câu 49. Cho phương trình: 42 He + 27
Hạt AZ X có:
13 Al  0 n + Z X .
A. 30 nuclôn
B. 15 nuclôn
C. 30 nơtron
D. 30 Protôn
4
27
1
A
Câu 50. Cho phương trình: 2 He + 13 Al  0 n + Z X .Biết khối lượng các hạt nhân m He  4, 0015u ,
MeV
m Al  26,9745u , m n  1, 0087u , m X  29, 9703u và u  931 2 . Phản ứng thu hay tỏa bao nhiêu năng
c
lượng A. Thu 2,793 Mev
B. Tỏa 2,793 Mev
C. Thu 3,133 Mev
D. Tỏa 3,133 Mev
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Câu 1: Một mạch dao động lý tưởng đang thực hiện dao động tự do, điện tích cực đại của tụ là Q0=10-6C, lúc điện tích
của tụ là q=8.10-7 C thì cường độ dòng điện trong mạch i=60mA. cường độ dòng điện trong mạch cực đại bằng:
A.0,16A
B.80mA
C.0,1A
D.0,12A
Câu 2. cho mạch chọn song cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C1 thì mạch bắt được
song có bước song 1 =10m, khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được song có bước song 2 =20m. khi điện dung có
điện dung C3=C1+2C2 thì mạch bắt đuợc sóng có bước sóng 3 bằng:
A. 3=15m
B. 3 =30m
C. 3=14,1m
D. 3=22,2m
Câu 3: Một máy phát điện xoay chiều một pha gồm p = 4 cực từ, mỗi cuộn dây phần ứng gồm N = 44 vòng dây
1
mắc nối tiếp . Từ thông cực đại do phần cảm sinh ra qua mỗi cuộn dây là  
Wb . Rô to quay với vận tốc
40 
n = 12,5 vòng/s .Suất điện động cực đại do máy phát ra là
A). 110 V
B. 220 V
C. 110 2
D. 220 2
Câu 4: Từ trường do dòng điện xoay chiều ba pha có tần số f qua 3 cuộn dây kim loại giống nhau đặt lệch 1200
trên giá đỡ tròn tạo ra có tần số quay là f '. Ta có hệ thức đúng nào:
A. f ' < f.
B. f ' = 3f.
C. f ' = f.
D. f ' = 1/3f.
Caâu 5: Một nguồn âm O xem như nguồn điểm, phát âm trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm.
Ngưỡng nghe của âm đó là Io = 10-12 W/m2. Tại một điểm A ta đo được mức cường độ âm là L = 90 dB. Cường
độ âm I tại A có giá trị là:
A. 10-7 W/m2
B. 103 W/m2
C. 10-5 W/m2
D. 10-3 W/m2
Câu 6: Mạch R,L,C có ZL = 4 ZC tần số f0. Muốn mạch có cộng hưởng điện thì tần số hiệu điện thế xoay chiều
phải có giá trị:
A. 4f0.
B. 2f0.
C. 0,5f0.
D. 0,25f0.
Câu 7: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi.
A. cùng pha với li độ.

B. lệch pha



so với li độ. C. ngược pha với li độ.

D. sớm pha



so với li độ.
2
4
Câu 8: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định , đầu dưới gắn một vật dao động điều hòa có
tần số góc 10rad/s . Nếu coi gia tốc trọng trường g = 10m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là :
A. 5cm
B. 8cm
C.
10cm
D. 6cm
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(10t - 2/3) (cm). Vận tốc của chất điểm ở
thời điểm t = 0,05s là :
A. v = - 40 cm/s
B. v = 40 cm/s
C. v = 40 3 cm/s
D. v = - 40 3 cm/s
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng m = 100g gắn vào đầu lò xo có độ cứng k = 40N/m , con
lắc dao động với biên độ 5cm . Khi qua li độ 3cm thì động năng của quả cầu là
A. 0,32J
B. 0,032J
C. 320J
D. 32J
Câu 11: Điều nào sau đây không đúng đối với sóng âm ?
A. Sóng âm chỉ truyền được trong không khí
B. Sóng âm truyền được trong cả 3 môi trường rắn , lỏng , khí
C. Vận tốc truyền âm phụ thuộc nhiệt độ
D. Sóng âm không truyền được trong chân không
Câu 12: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa một bụng và một nút sóng liên tiếp bằng
A. một bước sóng. B. một phần tư bước sóng.
C. hai lần bước sóng.
D. một nửa bước sóng.
Câu 13: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ
độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là
A. 334 m/s.
B. 100m/s.
C. 314m/s.
D. 331m/s.
Câu 14: Trong máy phát điện :
A. rôto là phần cảm
B. stato là phần ứng
C. phần ứng là phần tạo ra dòng điện
D. phần cảm là phần tạo ra dòng điện
Câu 15: Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất ?
A. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L
B. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C
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C. Cuộn thuần cảm L nối tiếp với tụ điện C
D. Mạch RLC nối tiếp có cộng hưởng
Câu 16: Một máy biến thế có tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10 . Đặt vào hai đầu cuộn sơ
cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp
là
A. 10 2 V
B. 10V
C. 20 2 V
D. 20V
Câu 17: Điện trường xoáy là điện trường
A. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.
B. của các điện tích đứng yên.
C. có các đường sức không khép kín.
D. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.
Câu 18: Một mạch dao động có C = 5 F và L = 5H . Nếu hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là 10V thì
cường độ cực đại trong mạch là.
A . 10mA
B. 25mA
C. 20mA
D. 1A
t
x
Câu 19: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u= 8cos 2 (  ) mm,trong đó x tính bằng cm, t tính
0,1 50
bằng giây. Bước sóng là
A.   0,1m
B.   50cm
C.   8mm
D.   1m
Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13 Hz.
Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d1=19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và
đường trung trực không có dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu ?
A. v = 26 m/s
B. v = 26 cm/s
C. v = 52 m/s
D. v = 52 cm/s.
Câu 21: Dây AB căn nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz,
trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là.
A. v = 100 m/s
B. v = 50 m/s
C. v = 25 cm/s
D. v = 12,5 cm/s.


Câu 22: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  8cos  2 t   (cm) . Gia tốc cực đại có giá trị là:
3

2
2
2
2
2
A. 16  (cm / s )
B. 32 (cm / s )
C. 32 (cm / s )
D. 16 2 (cm / s 2 )
Câu 23: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5cm, chu kỳ 0,5s. Phương trình dao động của vật tại
thời điểm t = 0 khi vật đi qua vị trí có li độ 2,5cm và đang chuyển động theo chiều dương là:



A. x  5cos  4 t   (cm)
B. x  5cos(4 t  )(cm)
6
3






C. x  5cos(4 t  )(cm)
3

D. x  5cos(4 t  )(cm)
6

Câu 24: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 4rad/s, ứng với pha dao động


3

rad thì gia tốc a  32cm / s 2 .

Biên độ của dao động là:
A. 8cm

B. 4cm

C.

4
cm
3

D. Kết quả khác



Câu 25: HĐT xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch được cho bởi biểu thức sau: u  120 cos 100t  



dòng điện qua mạch khi đó có biểu thức i  cos 100t  

6

 A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là.

6

 V,

A.30W.
B.60W.
C.120W.
D. 30 3W
Câu 26: Tần số của con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi tăng gấp đôi độ cứng của lò xo và giảm 2 lần khối
lượng vật nặng:
A. tăng 2 lần
B. tăng 4 lần
C. giảm 2 lần
D. giảm 4 lần
Câu 27: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1  120 cos 4 t (cm)



và x2  120 cos(4 t  )(cm) . Phương trình dao động tổng hợp là:
3
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A. x  120 3 cos(4 t  )(cm)
6





B. x  120 3 cos(4 t  )(cm)
3



C. x  120 3 cos(4 t  )(cm)
D. x  120 3 cos(4 t  )(cm)
6
3
Câu 28: Chọn câu ĐÚNG: Hai dao động điều hoà cùng tần số. Li độ dao động bằng nhau ở mọi thời điểm khi:
A. Hai dao động cùng pha
B. Hai dao động ngược pha
C. Hai dao động cùng biên độ
D. Hai dao động cùng biên độ và cùng pha
Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra.
B. Tạp âm là các âm có tần số không xác định.
C. Độ cao của âm là một đặc tính của âm. D. Âm sắc là một đặc tính của âm.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ
hai tâm sóng có các đặc điểm sau:
A. Cùng tần số, cùng pha.
B. Cùng tần số, ngược pha.
C. Cùng tần số, lệch pha nhau một góc không đổi.
D. Cùng biên độ cùng pha.
Câu 31: Hai dao ®éng ®iÒu hßa thµnh phÇn cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cïng pha cã biªn ®é lµ A1 vµ A2 víi
A2=3A1 th× dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é A lµ.
A. A=A1
B.A=2A1.
C.A=3A1
D. A=4A1
Câu 32: Một ống sáo dài 80 cm, hở hai đầu, tạo ra một sóng đứng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống,
trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng. Bước sóng của âm là
A.   20 cm
B.   40 cm
C.   80 cm
D.   160 cm.
Câu 33: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số
28Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sóng có biên độ cực
đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 37cm/s.
B. 112cm/s.
C. 28cm/s.
D. 0,57cm/s.
Câu 34: . Khi mức cường độ âm tăng 20dB thì cường độ âm tăng:
A. 2 lần.
B. 200 lần.
C. 20 lần.
D. 100 lần.
Câu 35: Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất, lấy  =3,14. Mức cường độ âm tại diểm cách nó
400cm là:
A.  97dB.
B.  86,9dB.
C.  77dB.
D.  97B.
Câu 36: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định đầu B tự do, được rung với tần số f và trên dây có sóng
lan truyền với tốc độ 24m/s. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tần số dao động của dây là
A. 95Hz.
B. 85Hz.
C. 80Hz.
D. 90Hz.
Câu 37: Trong máy phát điện :
A. rôto là phần cảm
B. stato là phần ứng
C. phần ứng là phần tạo ra dòng điện
D. phần cảm là phần tạo ra dòng điện
Câu 38: Sau khi chỉnh lưu hai nửa chu kỳ của dòng điện xoay chiều thì ta được dòng điện
A. một chiều nhấp nháy
B. một chiều nhấp nháy và đứt quãng
C. có cường độ không đổi
D. có cường độ bằng cường độ dòng điện hiệu dụng
Câu 39: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất nhằm
A. tăng cường độ dòng điện.
B. tăng công suất toả nhiệt.
C. giảm công suất tiêu thụ.
D. giảm cường độ dòng điện.
Câu 40: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai
đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là
A. 160V.
B. 80V.
C. 60V.
D. 40V.
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 F và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm
Câu 41: Một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C =



là L =

0,3



H . Nếu biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là i = 10 2 cos100t(A) thì biểu thức hiệu điện thế

tức thời giữa hai đầu mạch là :
A. u = 200cos(100t - /2)(V)
B. u = 200cos(100t + /2)(V)
C. u = 200 2 cos(100t - /2)(V)
D. u = 200 2 cos(100t)(V)
Câu 42:Điện trường xoáy là điện trường
A. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi.
B. của các điện tích đứng yên.
C. có các đường sức không khép kín.
D. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.
Câu 43:Một mạch dao động có C = 5 F và L = 5H . Nếu hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là 10V thì
cường độ cực đại trong mạch là
A . 10mA
B. 25mA
C. 20mA
D. 1A
Câu 44:Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF và cuộn cảm L = 20 H . Bước sóng
điện từ mà mạch thu được là
A. 100m
B. 150m
C. 250m
D. 500m
Câu 45:Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là
Q2
Q2
Q2
Q2
A. W  0 .
B. W  0 .
C. W  0 .
D. W  0 .
2C
2L
L
C
Câu 46: Một máy biến thế có tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10 . Đặt vào hai đầu cuộn sơ
cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp
là
A. 10 2 V
B. 10V
C. 20 2 V
D. 20V
Câu 47:Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ C = 318F là i = 5cos(100t +


3

) (A) . Biểu thức hiệu điện thế

giữa 2 bản tụ điện là :
A. u = 50 2 cos(100t +
C. u = 50cos(100t +




6

) (V)

) (V)

B. u = 50 2 cos(100t) (V)
D. u = 50cos(100t -



) (V)
6
6
Câu 48:Dao động của con lắc lò xo có biên độ A và năng lượng là E0 . Động năng của quả cầu khi qua li độ x =
A/2 là :
A. 3E0/4
B. E0/2
C. E0/3
D. E0/4
Câu 49:Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha có phần ứng mắc theo hình sao thì
A. cường độ dòng điện qua dây trung hòa bằng 0 khi các tải tiêu thụ cùng bản chất
B. cường độ dòng điện qua dây trung hòa bằng 0 khi các tải tiêu thụ đối xứng nhau
C. hiệu điện thế giữa điểm đầu và điểm cuối của mỗi cuộn dây gọi là hiệu điện thế dây .
D. hiệu điện thế pha lớn hơn hiệu điện thế dây
Câu 50:Có hai con lắc đơn mà chiều dài của chúng hơn kém nhau 22cm. Trong cùng một khoảng thời gian con
lắc này làm được 30 dao động thì con lắc kia làm được 36 dao động. Chiều dài của mỗi con lắc là:
A. 31cm và 9cm
B. 72cm và 94cm
C. 72cm và 50cm
D. 31cm và 53
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I - PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (Từ câu 1-40)
1. Một dây sắt nối với một dây đồng ở một đầu, đầu còn lại nhúng vào dung dịch muối ăn. Tại chỗ nối của hai dây
kim loại xảy ra hiện tượng gì?
A. Electron di chuyển tử Fe sang Cu.
B. Ion Fe2+ thu thêm 2e để tạo ra Fe
2+
C. Ion Cu thu thêm 2e để tạo ra Cu
D. Electron di chuyển từ Cu sang Fe
2. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl với điện cực trơ trong thời gian 4 giờ và
I=1,34A. Khối lượng lim loại thu được ở catot và khối lượng khí thoát ra ở anot(đktc) lần lượt là
A. 6,4 gam Cu và 13,44 l khí
B. 6,4 gam Cu và 1,792 l khí
C. 3,2 gam Cu và 1,344 l khí
A. 3,2 gam Cu và 1,792 l khí
3. Chia hỗn hợp hai andehit no đơn chức thành hai phần bằng nhau
 Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất thu được 0,54 gam nước.
 Phần thứ hai cộng H2 (Ni, t0) thu được hỗn hợp X gồm 2 ancol no và andehit dư
Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì thể tích khí CO2 (đktc) thu được là
A. 1,68 lit
B. 0,112 lit
C. 0,672 lit
D. 2,24 lit
4.Nhận định nào sau đây không đúng
A. Giá trị Ka của một axit phụ thuọc vào nồng độ axit
B. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào bản chất axit
C.Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ
D. Giá trị Ka của một axit càng lớn thì lực axit càng mạnh
5. Hợp kim CuZn (45% Zn) có tính cứng, bền hơn Cu dùng để chế tạo các chi tiết máy, chế tạo thiết bị dùng trong
đóng tàu biển gọi là
A. ĐỒng thau
B. Đồng bạch
C. Vàng 9 cara
D. Đồng thanh
6. Để tác dụng hết với 100g lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Tính khối lượng xà phòng thu
được.
A. 100,745 gam
B. 108,625 gam
C. 109,813 gam
D. 98,25 gam
7. Khi điều chế etylen từ ancol etylic và H2SO4 đặc ở khoảng 1700 C thì khí etylen thu được thường có lẫn CO2, SO2,
hơi nước. Để loại bỏ các chất trên cần dùng cách nào sau đây
A. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư và bình chứa H2SO4 đặc, dư
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch KMnO4 dư và bình chứa Ca(OH)2, dư
C. Dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua dung dịch brom dư, NáOH dư và bình chứa Ca(OH)2, dư
D. Dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua dung dịch NáOH dư và bình chứa P2O5 khan
8. Có hao amin bậc nhất. A là đồng đẳng của anilin và B là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam
A thu được336 cm3 N2 (đktc) và đốt cháy hoàn toàn B cho hỗn hợp khí trong đó tỉ lệ VCO2 : VH 2O  2 : 3 . Công thức của
A, B lần lượt là
A. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)3NH2
B. C2H5C6H5NH2 và CH3(CH2)2NH2
C. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2
D. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)2NH2
9. Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Thêm
vào dung dịch X một lượng HCl (dư) thì thu được dung dịch hoà tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng, biết rằng khí
bay ra la NO.
A. 3,2 gam
B. 32 gam
C. 28,8 gam
D. 14,4 gam
HNO3dd(1:1)
HNO2
Zn / HCl
10. Cho chuỗi chuyển hóa sau C7 H 8 

 X  Y 
 Z . X,Y,Z là các hợp chất hữu cơ, thành
H 2 SO4 dd
phần chủ yếu của Z là
A. o Metylanilin, pMetylanilin
B. oCrezol, mCrezol
C. oCrezol, pCrezol
D. Axit ophtalic, Axit pphtalic
11. Nhiệt độ sôi của các chất được xếp theo thứ tự tăng dần
A. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH
B. CH3COOCH3 < C2H5Cl < C2H5OH < CH3COOH
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C. C2H5Cl < CH3COOH< CH3COOCH3 < CH3CHO
D.CH3COOH < HCOOH < CH3COOH < C2H5F
12. Cứ 2,62 gam cao su BunaS phản ứng vừa hết với 1,6 gam brom trong dung dịch CCl4. Tỷ lệ số mắt xích butadien
và stiren trong phân tử cao su Buna_S là
A. 2: 3
B. 1: 2
C. 1: 3
D. 3: 5
13. Kết luận nào sau đây là sai
A. Dung dịch HCl có pH = 2 thì CM = 0,01M
B. Dung dịch H2SO4 có pH = 0,7 thì CM = 0,50M
C.Dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11 thì CM = 0,0005M
D. Dung dịch NaOH có pH = 12,3 thì CM = 0,020M
14. Nguyên tử của nguyên tố X có lớp ngoài cùng là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y có phân lớp ngoài cùng là 3s.
Tôngr số electron của 2 phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Biết rằng X và Y dễ dàng phản ứng với nhau. Số hiệu
nguyên tử X và Y tương ứng là
A. 13 và 15
B. 18 và 11
C. 17 và 12
D. 11 và 16


(1)3Fe(r )  4 H 2O 
 Fe3O4 (r )  4 H 2 (k )H  35Kcal

 H 2O(h)  CO(k )H  10 Kcal
(2)CO2 (k )  H 2 (k ) 

15. Cho các cân bằng sau:

 2SO2 (k )  O2 (k )H  22, 08Kcal
(3)2SO3 (k ) 


 2 H 2O(h)H  115, 6 Kcal
(4)O2 (k )  2 H 2 (k ) 

Chọn phản ứng khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
A. (3) và (4)
B. (4)
A. (3)
A. (1) và (2)
16. Hấp thụ Vlit CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Khi cho CaCl2 dư vào dung dịch
X thu được kết tủa và dung dịch Y, đun nóng Y lại thấy kết tủa xuất hiện.Giá trị của V là
A. 1,12 < V < 2,24
B. 2,24 < V < 4,48
C. 4,48 ≤ V
D. V ≤ 1,12
17. Sacarozo có tính chất nào trong số các tính chất sau:
1. Polisacarit
2. Khối tinh thể không màu
3. khi thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ
4. Tham gia phản ứng tráng gương
5. Phản ứng với Cu(OH)2.
Những tính chất nào đúng
A. 1,2,3,4
B. 2,3,5
C. 1,2,3,5
D. 3,4, 5.
18. Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm
xanh gấy quỳ tẩm ướt và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Chọn giá trị đúng của m.
A. 12,5 gam
B. 21,8 gam
C. 5,7 gam
D. 15 gam
0
19. Cho dancol = 0,8g/ml và dnước = 1,0g/ml . Nếu cho natri dư vào 115 ml ancol etylic 15 thì thể tích khí thoát ra
là(đktc)
A. 60,816 lit
B. 64,18 lit
C. 65,16 lit
D. 3,36 lit
20. Cho các dung dịch sau
X1 : NH4Cl X2 : CH3COONa
X3 : Na2CO3 X4 : NaHSO4
X5 : NaCl`
Các dung dịch có pH lớn hơn 7 là
A. X1, X2 ,X3 ,X4 , X5
B. X1,X4 , X5
C. X2 ,X3 ,X4
D. X2 ,X3
21. Trộn 12,0 gam hỗn hợp bột Cu, Fe với 8,0gam S thu được hỗn hợp X. Nung X trong bình kín không có không
khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Hoà tan hết Y trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được khí NO2 duy
nhất là hai muối sunfat. Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp đầu là
A. 61,36%
B. 63,52%
C. 55,14%
D. 53,33%
22. Khử 1,6 gam hỗn hợp 2 andehit no bằng khí H2 thu được hỗn hợp 2 rượu. Đun nóng hỗn hợp hai rượu này với
H2SO4 đặc ở 1800 C thu được hỗn hợp 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hai olefin này được 3,52gam CO2. Biết
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai andehit là
A. CH3CHO, C2H5CHO
B. CH3CHO, CH2(CHO)2
C. C2H5CHO, C3H7CHO
D.HCHO, CH3CHO
23. Cho 30 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 tác dụgn hết với HNO3 thu được khí Y, dẫn khí Y qua 500ml dung dịch
Ba(OH)2 2M thu được kết tủa Z, khối lượng của Z là (gam)
A. 59,6
B 59,5
C. 59,1
D. 59,3
24. Điều nào sau đây không đúng?
A. Chất dẻo là vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi không tác
dụng
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B. Tơ tằm, bông, len là polime thiên nhiên
C. Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp
D. Nilon 66 và tơ capron là poliamit
25. Cho 0,92 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và CH3CHO tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 5,64 gam
chất rắn. Phần trăm theo khối lượng của C2H2 và CH3CHO chất trong X lần lượt là
A. 60% và 40%
B. 25% và 75%
C. 30,67% và 69,33%
D. 28,26% và 71,74%
26. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X chứa hỗn hợp AlCl3, ZnCl2, FeCl3 thu được kết tủa Y. Nung kết tủa bY
đến khối lượng không đổi được chất rắn Z, cho luồng H2 dư đi qua Z nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được
chất rắn T. Trong T có chứa
A. Fe
B. Al2O3, ZnO và Fe
C. Al2O3, Zn
D. Al2O3 và Fe
27. Dãy nào sau đây xếp theo chiều giảm dần bán kính ion
A. O2, F, Na+,Mg2+,Al3+
B. Al3+,Mg2+, Na+, O2, F
C. Mg2+,O2,Al3+, F , Na+
D. Al3+,Mg2+, Na+, F, O2
28. Nước clo có tính tẩy màu và sát trùng là do
A. Clo là chất oxy hóa mạnh
B. Clo là chất khí tan trong nước
C. Có chứa oxi nguyên tử là tác nhân oxy hóa mạnh
D. Có chứa axit hipoclorơ là tác nhân oxy hóa mạnh
29. Hoà ran hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg và 0,15 mol Al vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,525 mol AgNO3 .
Khi phản ứng xong chất rắn thu được là (gam)
A. 32,4
B. 66,3
C. 56,7
D. 63,9

30. Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và
N2O có tỷ khối so với H2 là 20,25. Lượng dung dịch HNO3 31,5% cần lấy là (gam)
A. 300
B. 680
C. 600
D. 340
31.Thành phần chính của amophot, một loại phân bón phức hợp là
A. (NH4)2HPO4 và Ca(HPO4)2
B. Ca(HPO4)2
C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4
D. NH4H2PO4 và Ca(HPO4)2
32. Giá trị pH tăng dần của các dung dịch có cùng nồng độ mol/l nào sau đây là đúng (xét ở 250C)
A. C6H5NH2, CH3NH2, NaOH, Ba(OH)2
B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2, NaOH, Ba(OH)2
C. Ba(OH)2, NaOH, CH3NH2, C6H5OH
D. NaOH, CH3NH2,NH3, Ba(OH)2, C6H5OH
33.Xà phòng hóa este C5H10O2 thu được một ancol. Đun ancol này với H2SO4 đặc ở 1700C được hỗn hợp các olefin,
este đó là
A. CH3COOCH(CH3)2
B.HCOOCH(CH2)3CH3
C. HCOOCH(CH3)C2H5
D. CH3COOCH2CH2CH3


2
34. Cho phương trình ion thu gon như sau: aZn + bNO3 + cOH  ZnO2 + NH3 + H2O. Tổng hệ số (số nguyên tối
giản) các chất tham gia phản ứng là
A. 11
B. 10
C. 9
D.12
35. Cho 3,625 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 2,25l H2 (đktc) và một phần
chất rắn không tan. Lọc lấy phần chát rắn không tan đem phản ứng hết với dung dịch HCl (dư, không có không khí)
thấy thoát ra 0,672 lit khí ở đktc. % khối lượng của Cr trong hợp kim là (%)
A. 28,69
B. 12,29
C. 82,29
D. 4,05
36. Hoà tan hết 2,08 gam hõn hợp Fe và Cu bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 672ml NO (đktc). Thêm
từ từ 1,2 gam Mg vào dung dịch X đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 224ml khí NO, dung dịch Y và m gam chất
rắn không tan. Giá trị của m là (gam)
A. 1,71
B. 1,44
C. 1,52
D. 0,84
37. Cho các thí nghiệm sau
(1)
Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4])
(2)
Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3
(3)
Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl loãng vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4])
Những thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là
A. (1), (2) và (3)
B. (2) và (3)
C. (1) và (3)
D. (1) và (2)
38. Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 . Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 0,1gam H2. Hoà tan
hết 3,04g X bằng H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2 đktc, thể tích khí SO2 thu được là (ml)
A. 336
B. 448
C. 224
D. 112
39. Thuốc thử duy nhất nào sau đây (ở điều kiện thích hợp) có thể dùng để phân biệt các chất lỏng sau: Stiren,
benzen, toluen
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A. Dung dịch KMnO4
B. Dung dịch Brom
C. Dung dịch AgNO3/NH3
40. Ion X2+ có tổng số hạt p,e,n bằng 90. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X là
A. 2759Co
B. 2964Cu
C. 2656 Fe

D. Cu(OH)2
D.

58
28

Ni

II. Phần riêng: Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần: Phần A hoặc phần B
Phần A. Theo chương trình chuẩn(10 câu, từ câu 41 đến 50)
41. Có bao nhiêu đồng phân este mạch thẳng có công thức phân tử C6H10O4 khi tác dụng với NaOH tạo ra một muối
và một rược.
A. 5
B. 4
C. 3
D.2
42. Đun nóng 0,1mol este chỉ chứa một loại nhóm chức X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam
muối của axit hữu cơ đa chức B và 9,2 gam rượu đơn chức C. Cho C bay hơi ở 1270C và 600mmHg sẽ chiếm thể tích
8,32 lit. CTCT của X là
A. (COOC3H5)2
B. (CH2)2 (COOC2H5)2
C.(COOC2H5)2
D. CH(COOCH3)2
43. Cho glyxin tác dụng với alanin thì tạo ra tối đa bao nhiêu tripeptit
A. 5
B. 8
C. 4
D.6
44. Khi trộn các chất khí: H2 và O2 (1), NO và O2 (2), CO và O2(3) và NH3 với HCl thì các trường hợp có thể tích
giàm ngay ở nhiệt độ thường so với tổng thể tích của từng khí là
A. (3) và (4)
B. (1) và (2)
C.(1), (2) và (4)
D. (2) và (4)
45.Khi điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2, FeCl3 và CuCl2 thì thứ tự bị khử ở catot là
A. Fe3+ , Cu2+, Fe2+ , H2O
B. Fe3+ , Cu2+, Mg2+ , H2O C. Cu2+,Fe3+ , Mg2+ , H2O D. Fe3+ , Cu2+,Fe2+, Mg2+
46. Cho sơ đồ phản ứng: C2H2  X  Y  CH3COOH. Trong số các chất C2H6, C2H4, CH3CHO,
CH3COOCH=CH2 thì số các chất phù hợp theo sơ đồ trên là
A. 3
B. 4
C.2
D.1
47. Dãy gồm các hidrocacbon tác dụng với Clo theo tỷ lệ số mol 1:1 (chiếu sáng) đều thu được 4 dẫn xuất monoclo là
A. Metylxiclopentan và isopentan
B. 2,2đimetylpentan và 2,3đimetylbutan
C. isopentan và 2,2đimetylbutan
D. 2,3đimetylbutan và metylxiclopentan.
48. Hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO. khi ôxy hóa (hiệu suất 100%) m gam X thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit
tương ứng có d X / Y  a , giá trị của a là
A. 1,36 < a < 1,53
B. 1,26 < a < 1,47
C. 1,62 < a < 1,75
D. 1,45 < a < 1,50
49.Trong dãy các chất sau, chất nào là polime
A. Sacarozơ, PE, tơ tằm, protein
B. Đá vôi, chất béo, dầu ăn, glucozơ, dầu hoả
C. Xà phòng, protein, chất béo, xenlulozơ, tơ nhân tạo.
D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su, tơ, PVC
50. Hỗn hợp M gồm hai chất CH3COOH và NH2CH2COOH. Để trung hoà m gam hỗn hợp M cần 100ml dung dịch
HCl 1M. Toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng lại tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần
phần trăm theo khối lượng của các chất CH3COOH và NH2CH2COOH trong hỗn hợp M lần lượt là (%)
A. 40 và 60
B. 72,8 và 27,2
C. 61,54 và 38,46
D. 44,44 và 55,56
Phần B Theo chương trình nâng cao, 10 câu, từ câu 51 đến 60
51. Hoà tan 2,7 gam bột Al vào 100 ml dung dịch gồm NaNO3 0,3M và NaOH 0,8M, sau khi kết thúc phản ứng thu
được V lit hỗn hợp khí ở đktc. Giá trị của V là
A. 1,344
B. 1,008
C. 0,672
D. 1,512
52. Cho mỗi chất CH3I (X), HCl (Y), nước brom (Z), NaNO2/HCl (T) tác dụng với anilin. Các chất phản ứng được
với anilin là
A. X,Y,Z và T
B. Y,Z và T
C. Y và Z
D. Z
53. Trong số các phân tử amilozơ các mát xích glucozơ liên kết với nhau bằng lien kết nào sau đây
A.  1,6glicozit
B.  1,4glicozit
C.  1,6glicozit
D. 1,4glicozit
54. Hai este A, B là đồng phân của nhau và đều do axit cacboxylic no, đơn chức và rượu no đơn chức tạo thành. Để
xà phòng hóa 33,3 gam hỗn hợp hai este trên cần vừa đủ 450ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của 2 este đó là
A. etylaxetat và propyl fomat
B. Metylaxetat và metylfomat
C. Butylfomat và etyl propyonat
D. etyl fomat và metyl axetat
55. Sản phẩm trung ngưng axit amino anantoic và axit amino caproic lần lượt là
A.   HN  [CH 2 ]7 COn và   HN  [CH 2 ]6 COn
B.   HN  [CH 2 ]3COn và   HN  [CH 2 ]4 COn
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C.   HN  [CH 2 ]5COn và   HN  [CH 2 ]6 COn
CO2

Mg ,ete

D.   HN  [CH 2 ]6 COn và   HN  [CH 2 ]5COn
HCl

 B 
 C . Công thức của C là
56. Cho sơ đồ sau C2 H 5 Br  A 
A. CH3CH2COOH
B. . CH3COOH
C. . CH3CH2OH
D. . CH3CH2CH2COOH
57.Cho các chất sau: axit glutamic, valin, glỹin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím chuyển màu hồng,
xanh, không đổi màu lần lượt là
A. 1,2,3
B. 2,1,3
C. 3,1,2
D. 1,1,4
58. Để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau axit axetic  axit cloaxetic  glyxin. Cần thêm các chất phản ứng nào dưới
đây.
A. Clo và amin
B. HCl và muối amoni
C. Clo và amoniac
D. Hidro và amoniac
59. Chỉ số iod của triolein là
A. 28,73
B. 287,30
C. 86,20
D. 862,00
60. Phản ứng nào sau đây không xảy ra
A. (NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + 4 H2O
B. Fe2O3 + 6HI  2FeI3 + 3 H2O
C. 3CuO + 2NH3  3Cu + N2 + 3H2O
D. 2CrO3 + 2NH3  Cr2O3 + N2 + 3H2O.

ĐÁP ÁN
1A
11A
21D
31C
41B
51A

2B
12B
22A
32A
42C
52A

3C
13B
23C
33C
43B
53B

4A
14C
24C
34D
44D
54D

5A
15C
25D
35A
45A
55D

6B
16B
26D
36C
46A
56A

7D
17B
27A
37D
47A
57D

8D
18A
28D
38A
48A
58C

9B
19B
29D
39A
49D
59C

10C
20D
30B
40B
50D
60B
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Hä vµ tªn häc sinh: §µo Quang Qu©n – Líp 12A1 – THPT B¾c Yªn Thµnh
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr =
52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu: Từ câu 01 đến câu 40)
Câu 1: Cho 28g bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khi sắt tác dụng
hết sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 162g
B. 216g
C. 270g
D. 108g
Câu 2: Có bao nhiêu đipeptit có thể tạo ra từ hai axit amin là alanin (Ala) và glixin (Gli)?
A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 3: Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau:
1. KCl
2. Na2CO3 3. CuSO4 4. CH3COONa 5. Al2(SO4)3 6. NH4Cl 7. NaBr 8. K2S.
Dung dịch có pH < 7 là:
A. 3, 5, 6
B. 6, 7 , 8
C. 2, 4, 6
D. 1, 2, 3
Câu 4: Trong các chất p.O2N-C6H4-OH, m.CH3-C6H4-OH, p.NH2-C6H4-CHO, m.CH3-C6H4-NH2. Chất
có lực axit mạnh nhất và chất có lực bazơ mạnh nhất tương ứng là
A. p.O2N-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2
B. m.CH3-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2
C. p.O2N-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO
D. m.CH3-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO
Câu 5: Nhận xét nào dưới đây không đúng ?
A. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính
B. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử; Cr(VI) có tính oxi
hóa
C. Cr(OH)2, Cr(OH)3 có thể bị nhiệt phân
D. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4– có tính bazơ
Câu 6: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong
khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol ?
A. 0,985 gam đến 3,94 gam
B. 0 gam đến 3,94 gam
C. 0 gam đến 0,985 gam
D. 0,985 gam đến 3,152 gam
Câu 7:Dãy gồm các chất sau đây đều tác dụng với dung dịch NaOH?
A. C6H5NH2 ,C6H5OH
B. C6H5OH ,C2H5OH
C. CH3COOC2H5 , NH2CH2COOH
D. CH3COOH , C2H5OH
Câu 8: Tổng số hạt trong ion M3+ là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hòa là:
A. chu kì 3, nhóm IIA
B. chu kì 4, nhóm IA
C. chu kì 3, nhóm IIIA
D. chu kì 3, nhóm VIA
Câu 9: Tạo lipit từ glixerin phản ứng với 2 axit béo RCOOH và R'COOH, ta thu được hỗn hợp các
trieste. Tính số trieste này?
A. 8
B. 4
C. 6
D. 5
Câu 10: Cho 0,3 mol FexOy tham gia phản ứng nhiệt nhôm thấy tạo ra 0,4 mol Al2O3. Công thức oxit sắt
là:
A. FeO
B. Fe2O3
C. Không xác định được vì không cho biết số mol Fe tạo ra. D. Fe3O4
Câu 11: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy
có tính chất lưỡng tính là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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Câu 12: Cho 2,54g este (X) mạch hở bay hơi trong 1 bình kín dung tích 0,6 lít (lúc đầu là chân không). Khi
este bay hơi hết thì áp suất ở 136,50C là 425,6 mmHg.Thuỷ phân 25,4 gam (X) cần 0,3 mol NaOH thu được
28,2 g một muối duy nhất. Xác định tên gọi (X) biết rằng (X) phát xuất từ rượu đa chức.
A. Glixerin triaxetat
B. Etylenglicolđiaxetat
C. Glixerin tripropionat
D. Glixerin triacrylat
Câu 13: Để nhận ra ion SO24 trong dung dịch hỗn hợp có lẫn các ion CO32–, PO43– SO32– và HPO42–, nên
dùng thuốc thử là dung dịch chất nào dưới đây ?
A. H2SO4 đặc dư
B. Ba(OH)2
C. Ca(NO3)2
D. BaCl2 / H2SO4 loãng dư
Câu 14: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,16 mol Cu(NO3)2 và 0,4 mol HCl, lắc đều cho
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng bằng 0,7m gam và V
lít khí (đktc). Giá trị của V và m lần lượt là
A. 1,12 lít và 18,20 gam
B. 4,48 lít và 21,55 gam
C. 2,24 lít và 33,07 gam
D. 4,48 lít và 33,07 gam
Câu 15: Cho các hợp chất sau:
1. CH3-CH(NH2)-COOH
2. HO-CH2-COOH
3. CH2O và C6H5OH
4. C2H4(OH)2 và p-C6H4(COOH)2 5. (CH2)5(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2
Các trường hợp nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. 3,5
B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 1,2
D. 3,4
Câu 16: Cho 4,48 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2
0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị đúng của m là:
A. 20,4g.
B. 15,2g
C. 9,85g
D. 19,7g
Câu 17: Hỗn hợp (X) gồm metanal và etanal. Khi oxi hóa (hiệu suất 100%) m (g) hỗn hợp (X) thu được
hỗn hợp (Y) gồm hai axit hữu cơ tương ứng, có tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với hỗn hợp X bằng x .Giá
trị x trong khoảng nào?
A. 1,62 < x < 1,53
B. 1,36 < x < 1,47
C. 1,45 < x < 1,53
D. 1,36 < x < 1,53
Câu 18: Aminoaxit Y chứa 1 nhóm – COOH và 2 nhóm - NH2 cho 1 mol Y tác dụng hết với dung dịch
HCl và cô cạn thì thu được 205g muối khan. Tìm công thức phân tử của Y.
A. C6H14N2O2
B. C4H10N2O2
C. C5H10N2O2
D. C5H12N2O2
Câu 19: Có 4 kim loại : Mg, Ba, Zn, Fe. Chỉ dùng thêm 1 chất thì có thể dùng chất nào trong số các chất
cho dưới đây để nhận biết kim loại đó?
A. dd Ca(OH)2
B. dd H2SO4 loãng
C. dd NaOH
D. không nhận biết được.
Câu 20: Đun nóng phenol với anđehit fomic theo tỉ lệ mol 1:1 trong môi trường axit ta thu được
A. hỗn hợp hai chất hữu cơ tan vào nhau vì không có phản ứng.
B. polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.
C. polime có cấu trúc mạng không gian bền.
D. polime có cấu trúc mạch hở phân nhánh.
Câu 21: Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O4 có số mol 3 chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch
HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Số mol của mỗi chất là:
A. 0,21
B. 0,12
C. 0.36
D. 0,24
Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 1,4 gam bột Fe kim loại bằng dung dịch HNO3 nồng độ 2M lấy dư thu được V lít
(đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối hơi so với hiđro là 17. Giá trị của V là
A. 0,448 lít.
B. 0,672 lít.
C. 0,896 lít.
D. 0,112 lít.
Câu 23: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO4. Sau khi kết thúc các
phản ứng thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Muốn thoả mãn điều kiện đó thì:
A. x < z < y
B. z  x
C. x  z < x +y
D. z = x + y
Câu 24: Trong các quá trình dưới đây:
1) H2 + Br2 (t0) ;
2) NaBr + H2SO4 (đặc, t0 dư)
3) PBr3 + H2O 4) Br2 + P + H2O
Quá trình nào không điều chế được HBr
A. (3) và (4)
B. (1) và (3).
C. (2).
D. (3)
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Câu 25: Cho 6,76 gam Oleum H2SO4 .nSO3 vào nước thành 200ml dung dịch. Lấy 10 ml dung dịch này
trung hoà vừa đủ với 16 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Giá trị của n là:
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 26: Chia hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không đổi làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tan hết trong dung
dịch HCl tạo ra 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2, nung trong oxi thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Khối lượng
hỗn hợp 2 kim loại ban đầu là:
A. 1,8 gam
B. 2,4 gam
C. 3,12 gam
D. 2,2 gam
Câu 27: Có bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: 1) Benzen + phenol 2) Anilin + dd H2SO4 (lấy dư)
3) Anilin +dd NaOH
4)Anilin + nước. Hãy cho biết trong ống nghiệm nào có sự tách lớp
A. 1, 2, 3
B. 1, 4
C. 3, 4
D. Chỉ có 4
Câu 28: Thuỷ phân các hợp chất sau trong môi trường kiềm:
1. CH3ClCHCl
2. CH3COOCH=CH2
3. CH3COOCH2-CH=CH2
4. CH3CH2CHOHCl
5. CH3COOCH3. Sản phẩm tạo ra có phản ứng tráng gương là
A. 1, 2, 4
B. 1, 2
C. 3, 5
D. 2
Câu 29: X là dung dịch AlCl3 Y là dung dịch NaOH 2M thêm 150ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml
dung dịch X khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8g kết tủa. Thêm tiếp vào cốc
100ml dung dịch Y khuấy đều tới khi kết thúc phản ứng thấy trong cốc có 10,92 g kết tủa. Nồng độ mol
của dung dịch X bằng:
A. 3,2 M
B. 2,0 M
C. 1,6 M
D. 1,0 M
Câu 30: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 0,1
gam H2. Hoà tan hết 3,04 gam hỗn hợp X bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí SO2 (sản phẩm
khử duy nhất) thu được ở đktc là
A. 0,224 lít
B. 0,336 lít
C. 0,896 lít
D. 0,448 lít
Câu 31: Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch FeCl3 và dung dịch Na2CO3?
A. Chỉ có kết tủa nâu đỏ
B. Có kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí
C. Chỉ có sủi bọt khí
D. Có kết tủa màu trắng xanh và sủi bọt khí
Câu 32: Để phân biệt 2 dung dịch KI và KCl bằng hồ tinh bột người ta phải dùng thêm 1 chất nào sau
đây? Đáp án nào không đúng:
A. FeCl3
B. O3
C. Không cần dùng chất nào
D. Cl2 hoặc Br2
Câu 33: Hợp chất X (C8H10)có chứa vòng benzen, X có thể tạo ra 4 dẫn xuất C8H9Cl. vậy X là
A. p-xilen
B. Etylbenzen
C. o-xilen
D. m- xilen
Câu 34: Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 và 0,01 mol CuCl2. Khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được bằng :
A. 0,90 gam
B. 1,07 gam
C. 2,05 gam
D. 0,98 gam
Câu 35: Có 4 dung dịch không màu: glucozơ, glixerol, hồ tinh bột và lòng trắng trứng. Hãy chọn chất
nào trong số các chất cho dưới đây để có thể nhận biết được cả 4 chất?
A. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH, nhiệt độ B. I2
C. AgNO3 trong dung dịch NH3.
D. HNO3 đặc nóng, nhiệt độ
Câu 36: Cho 2,24 lít NO2 (đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 0,4M thu được dung dịch X.
Giá trị PH của dung dịch X là:
A. PH < 7
B. PH > 7
C. PH = 7
D. Có thể PH > hoặc PH < 7.
Câu 37: Có 4 hợp chất hữu cơ có công thức phân tử lần lượt là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 và C3H4O3.Số
chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng tráng gương là
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 38: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ,
màng ngăn xốp). Khi ở catot bắt đầu sủi bọt khí thì dừng điện phân. Tại thời điểm này khối lượng catot đã
tăng :
A. 0,0 gam
B. 5,6 gam
C. 12,8 gam
D. 18,4 gam
Câu 39: Phản ứng: FexOy + 2yHI → xFeI2 + (y-x) I2 + y H2O
không phải là phản ứng oxi hóa khử
nếu:
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A. luôn luôn là phản ứng oxi hoá khử, không phụ thuộc vào giá trị x,y B. x = 2; y = 3.
C. x = 3; y = 4
D. x = y = 1
Câu 40: Hợp chất X không no mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng
hoá thu được một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X
(không kể đồng phân hình học)
A. 4
B. 3
C. 2
D. 5
B. PHẦN RIÊNG (Thí sinh chọn một trong hai phần).
I. Theo chương trình chuẩn (10 câu: từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Bình 1 đựng O2, bình 2 đựng O2 và O3 thể tích nhiệt độ áp suất của 2 bình đều như nhau. Khối
lượng khí bình 2 nặng hơn bình 1 là 1,6g tính số mol O3 có trong bình 2:
A. Không xác định.
B. 1/3 mol
C. 0,1 mol
D. 0,5 mol
Câu 42: Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2( vừa
đủ) để được hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt, xúc tác thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bằng 1 (phản
ứng cộng H2 hoàn toàn). Biết rằng Vx = 6,72 lít và VH2 = 4.48 lit. Xác định CTPT và số mol của A, B
trong hỗn hợp X. Các thể tích khí được đo ở đktc.
A. C3H8,C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4
B. C3H8,C3H4, 0,1 mol C3H8, 0,2 mol C3H4
C. C2H6,C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2
D. C2H6,C2H2, 0,1 mol C2H6, 0,2 mol C2H2
Câu 43: Hỗn hợp (X) gồm 2 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước, tạo ra dung
dịch (C) và giải phóng 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần thiết để trung hoà dd (C) là:
A. 1,2 ml
B. 60 ml
C. Kết quả khác
D. 120 ml
Câu 44: Để làm sạch CO2 có lẫn hỗn hợp HCl và hơi nước. Cho hỗn hợp lần lượt đi qua các bình:
A. H2SO4 và KOH
B. NaOH và H2SO4
C. Na2CO3 và P2O5
D. NaHCO3 và P2O5
Câu 45: Cho các kim loại sau: Zn, Fe, Cu, Ag. Kim loại nào vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản
ứng với dung dịch FeCl2?
A. Cu.
B. Zn.
C. Ag.
D. Fe.
Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp hai este no, mạch hở, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu
được 19,712 lit khí CO2 (đktc). Xà phòng hóa cùng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 17 gam
một muối duy nhất. Công thức của hai este là :
A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7
B. HCOOC3H7 và HCOOC4H9
C. CH3COOC2H5 và HCOOC2H5
D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
Câu 47: Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?
as

A. Stiren + Br2 

B. Toluen + Cl2 
as,50o C

C. Benzen + Cl2 
D. Toluen + KMnO4 + H2SO4 
Câu 48: Nguyên tử X có hoá trị đối với H bằng 2 và hoá trị tối đa đối với O bằng 6. Biết X có 3 lớp
electron . Tính Z của X.
A. 15
B. 16
C. 14
D. 10
Câu 49: Cho các chất: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt
độ thường là:
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 50: Cho a gam hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa 2 axit : HCl 1M và H2SO4 0,5M
được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc) thì trong dung dịch B sẽ:
A. Thiếu axit
B. Tất cả đều sai
C. Dung dịch muối
D. Dư axit
II. Theo chương trình nâng cao (10 câu: từ câu 51 đến câu 60).
Câu 51: Khi hoà tan Al bằng dd HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch Hg2+ vào thì quá trình hoà tan Al sẽ:
A. Xảy ra nhanh hơn B. Không thay đổi
C. Xảy ra chậm hơn
D. Tất cả đều sai
Câu 52: Nguyên tử oxi ở trạng thái cơ bản có số obitan chứa electron là
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
Câu 53: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/lít. PH của 2 dung dịch là x và y.
Quan hệ giữa x và y là: (giả thiết cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = x + 2
B. y = 100x
C. y = x – 2
D. y = 2 x
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Câu 54: Cho cân bằng H2 (K) + Cl2(K)
2HCl phản ứng toả nhiệt (H<0), để phản ứng chuyển dịch
theo chiều thuận cần tăng.
A. Nồng độ H2 hoặc Cl2
B. Nhiệt độ
C. Áp suất
D. Chất xúc tác.
Câu 55: Khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch chất điện li thì:
A. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi B. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi
C. độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi D. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi
Câu 56: Phát biểu nào dưới đây là không đúng ?
A. Trong phản ứng oxi hóa - khử tự xảy ra, thế điện cực chuẩn của chất khử lớn hơn thế điện cực
chuẩn của chất oxi hóa
B. Kim loại trong cặp oxi hóa - khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn 0,00 V có thể đẩy được hiđro ra
khỏi dung dịch axit
C. Cation kim loại trong cặp oxi hóa - khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn có thể oxi hóa được kim loại
trong cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn
D. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa bằng thế điện cực chuẩn của cực dương trừ thế điện cực
chuẩn của cực âm
Câu 57: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M với I = 9,65Ampe. Tính khối lượng Cu bám lên catốt
khi thời gian điện phân t1 = 200 s, t2 = 500s lần lượt là:
A. 0,32g & 0,64g
B. 0,64g & 1,28g
C. 0,64g & 1,32g
D. 0,32g & 1,28g
Câu 58: Trong công nghiệp, khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu được hỗn hợp gồm NaOH
và NaCl ở khu vực catot. Để tách được NaCl khỏi NaOH người ta sử dụng phương pháp :
A. chiết
B. kết tinh phân đoạn C. chưng cất
D. lọc, tách
+
Câu 59: Cho biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá khử: 2H /H2; Zn2+/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. 2Ag + 2H+ 
B. Cu + 2Ag+ 
 2Ag+ + H2
 Cu2+ + 2Ag
C. Zn + 2H+ 
D. Zn + Cu2+ 
 Zn2+ + H2
 Zn2+ + Cu
Câu 60: Hiđrat hoá hoàn toàn 1,56 gam một ankin (A) thu được một anđehit (B). Trộn (B) với một
anđehit đơn chức (C). Thêm nước để được một 0,1 lit dd (D) chứa (B) và (C) với nồng độ mol tổng cộng
là 0,8M. Thêm từ từ vào dd (D) vào dd chứa Ag2O/NH3 dư thu được 21,6g Ag kết tủa. Xác định CTCT và
số mol của (B) và (C) trong dung dịch (D).
A. (B): CH3-CHO 0,1 mol, (C): H-CHO 0,15 mol
B. (B): CH3-CHO 0,08 mol,(C): H-CHO 0,05
mol
C. (B): CH3-CHO 0,06 mol,(C): H-CHO 0,02 mol D. (B): CH3-CHO 0,1 mol, (C): C2H5CHO 0,2
mol
----------- HẾT ----------
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Hä vµ tªn häc sinh: §µo Quang Qu©n – Líp 12A1 – THPT B¾c Yªn Thµnh
C©u1: §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt (®ktc) hçn hîp X gåm C2H4 vµ C4H4 th× thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) vµ khèi lîng
h¬i H2O thu ®îc lÇn lît lµ
A. 5,6 lÝt vµ 2,7 gam.
B. 8,96 lÝt vµ 3,6 gam. C. 3,36 lÝt vµ 3,6 gam. D. 6,72 lÝt vµ 3,6 gam.
C©u2: D·y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi HCOOH lµ
A. AgNO3/NH3 , CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3. B. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl.
C. NH3, K, Cu,NaOH,O2, H2.
D. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl.
C©u3: Hçn hîp X cã 2 este ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. Cho 5,7 gam hçn hîp X t¸c dông võa hÕt víi 100 ml
dung dÞch NaOH 0,5M thu ®îc hçn hîp Y cã hai ancol bÒn, cïng sè nguyªn tö cac bon trong ph©n tö. Cho Y vµo
dung dÞch Br2 d thÊy cã 6,4 gam br«m tham gia ph¶n øng. C«ng thøc hai este lµ
A. C2H3COOC3H7 vµ C3H7COOC2H5.
B. C3H5COOC3H7 vµ C3H7COOC3H5 .
C. C2H3COOC3H7 vµ C2H3COOC3H5.
D. C3H5COOC2H5 vµ C3H7COOC2H3 .
C©u4: D·y nµo díi ®©y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu lµm ®æi mµu quú tÝm Èm?
A.H2NCH2COOH ; C6H5OH; C6H5NH2.
B. H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH.
C.H2NCH2COOH ; HCOOH; CH3NH2.
D. CH3NH2; (COOH)2; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.
C©u5: §èt ch¸y hoµn toµn a gam hçn hîp c¸c este no, ®¬n chøc, m¹ch hë. S¶n phÈm ch¸y ®ùoc dÉn vµo b×nh ®ùng
dung dÞch níc v«i trong thÊy khèi lîng b×nh t¨ng 6,2 gam. Sè mol CO2 vµ H2O t¹o ra lÇn lît lµ:
A.0,05 vµ 0,05.
B. 0,1 vµ 0,1.
C. 0,05 vµ 0,1.
D. 0,1 vµ 0,15.
C©u6: §Ó lo¹i c¸c khÝ: SO2 , NO2, HF trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp, ngêi ta thêng dÉn khÝ th¶i ®i qua dung dÞch
nµo díi ®©y?
A.Ca(OH)2 .
B. NaOH.
C. NaCl.
D. HCl.
C©u7: Thuèc thö duy nhÊt cã thÓ dïng ®Ó nhËn biÕt 3 chÊt láng ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n : phenol, stØren, ancol
benzylic lµ
A.dung dÞch Br2.
B. quú tÝm.
C. Na.
D. dung dÞch NaOH.
C©u8: Cho c¸c chÊt sau : tinh bét; glu coz¬; saccaroz¬; mantoz¬; xenluloz¬. Sè chÊt kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng
g¬ng lµ
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
C©u9: Hßa tan hoµn toµn 3,9 gam kali vµo 36,2 gam níc thu ®ùoc dung dÞch cã nång ®é
A. 4,04%. B. 14,0%. C. 13,97%. D. 15,47%.
C©u10: Cho 28,8 gam bét Cu vµo 200ml hçn hîp axit HNO3 1,0M vµ H2SO4 0,5M thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ NO ( s¶n
phÈm khö duy nhÊt , ®o ë ®ktc).Gi¸ trÞ cña V lµ
A.4,48 lÝt.
B. 1,12 lit.
C. 6,72 lÝt.
D. 2,24 lÝt.
C©u11: Hßa tan hoµn toµn 6,0 gam hçn hîp hai kim lo¹i trong dung dÞch HCl d thÊy t¹o ra 4,48 lÝt khÝ H2 (®ktc).
C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lµ
A.13,1.
B. 20,.2.
C. 13,3.
D. 20,6.
C©u12: Cho X lµ mét aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl 0,125M
vµ thu ®îc 1,835 gam muèi khan. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25 gam dung
dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ
A.(NH2)2C5H9COOH.
B. NH2C3H6COOH.
C. (NH2)2C3H5COOH. D. (NH2)2C3H5(COOH)2.
C©u13: Cho x gam hçn hîp bét c¸c kim lo¹i Ni vµ Cu vµo dung dÞch dung dÞch AgNO3 d, khuÊy kÜ cho ®Õn khi
ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc 54 gam kim lo¹i. MÆt kh¸c còng cho x gam hçn hîp bét kim lo¹i trªn vµo dung dÞch
CuSO4 d , khuÊy kÜ cho ®Õn khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc ( x + 0,5) gam kim lo¹i. Gi¸ trÞ cña x lµ
A.15,5.
B. 32,4.
C. 9,6.
D. 5,9.
C©u14: Trong d·y biÕn hãa:
C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH.
Sè ph¶n øng oxi hãa- khö trªn d·y biÕn hãa trªn lµ
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
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C©u15: Cho 100 ml dung dÞch aminoaxit X 0,2M t¸c dông võa ®ñ víi 80 ml dung dÞch NaOH 0,25M. MÆt kh¸c
100 ml dung dÞch aminoaxit trªn t¸c dông võa ®ñ víi 80 ml dung dÞch HCl 0,5M. BiÕt X cã tØ khèi h¬i so víi H2
b»ng 52. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ
A.H2NC2H3(COOH)2.
B. (H2N)2C2H3COOH.
C. (H2N)2C2H2(COOH)2. D. H2NC3H5(COOH)2.
C©u16: Cho c¸c chÊt sau: HCl; NaOH; Na3PO4; Na2CO3; Ca(OH)2. Sè chÊt tèi ®a cã thÓ lµm mÒm níc cøng t¹m
thêi lµ
A.4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
C©u17: Hçn hîp X gåm 2 ancol. §èt ch¸y hoµn toµn 8,3 gam X b»ng 10,64 lÝt O2 thu ®îc 7,84 lÝt CO2, c¸c thÓ
tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. Hai ancol trong X lµ
A.HO(CH2)3OH vµ HO(CH2)4OH.
B. HO(CH2)3OH vµ CH3(CH2)3OH.
C. CH3(CH2)2OH vµ HO(CH2)4OH.
D. CH3(CH2)2OH vµ CH3(CH2)3OH.
C©u18: Cho khÝ CO (d) ®i qua èng sø ®ùng hçn hîp X gåm : Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nung nãng thu ®îc hçn
hîp Y . Cho Y vµo dung dÞch NaOH (d), khuÊy kÜ, thÊy cßn l¹i phÇn kh«ng tan Z. Gi¶ sö c¸c ph¶n øng x¶y ra
hoµn toµn. PhÇn kh«ng tan Z gåm:
A. MgO, Fe3O4, Cu.
B. MgO, FeO, Cu.
C. Mg, Fe, Cu.
D. MgO, Fe, Cu.
C©u19: Ph¶n øng nµo díi ®©y kh«ng dïng ®Ó chøng minh ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö glucoz¬?
A.Ph¶n øng tr¸ng g¬ng dÓ chøng tá trong ph©n tö glucoz¬ cã nhãm –CHO.
B.T¸c dông víi Na ®Ó chøng minh ph©n tö cã 5 nhãm –OH .
C.Ph¶n øng víi 5 ph©n tö CH3COOH ®Ó chøng minh cã 5 nhãm –OH trong ph©n tö.
D.Hßa tan Cu(OH)2 ®Ó chøng minh ph©n tö cã nhiÒu nhãm chøc –OH.
C©u20: Hßa tan hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm Al, Fe, Zn b»ng dung dÞch HCl d. Dung dÞch thu ®îc sau
ph¶n øng t¨ng lªn so víi ban ®Çu ( m – 2) gam. Khèi lîng (gam) muèi clorua t¹o thµmh trong dung dÞch lµ
A.m+71.
B. m + 35,5.
C. m+ 73.
D. m + 36,5.
C©u21: §èt mét lîng Al trong 6,72 lÝt O2. ChÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng cho hßa tan hoµn toµn vµo dung dÞch
HCl thÊy tho¸t ra 6,72 lÝt H2 ( c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc ). Khèi lîng Al ®· dïng lµ
A.8,1 gam.
B. 16,2 gam.
C. 5,4 gam.
D. 10,8 gam.
C©u22: Nguyªn tö nguyªn tè A cã tæng sè phÇn tö cÊu t¹o lµ 36. Trong ion A2+ chøa sè electron s lµ:
A.4.
B. 2.
C. 8.
D. 6.
C©u23: §ång cã hai ®ång vÞ lµ 63Cu vµ 65Cu. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña ®ång lµ 63,5. Thµnh phÇn % vÒ khèi
lîng cña ®ång vÞ 65Cu cã trong muèi CuSO4 lµ:
A. 30,56%.
B. 28,98%.
C. 10,19%.
D. 9,95%.
C©u24: §Ó trung hßa 500ml dung dÞch X chøa hçn hîp HCl 0,1M vµ H2SO4 0,3M cÇn bao nhiªu ml dung dÞch hçn
hîp gåm NaOH 0,3M vµ Ba(OH)2 0,2M ?
A.125 ml.
B. 250 ml.
C. 500 ml.
D. 750 ml.
C©u25: Cho 18,5 gam hçn hîp X gåm Fe, Fe3O4 t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HNO3 lo·ng ®un nãng vµ khuÊy
®Òu. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ®îc 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc), dungdÞch Y vµ cßn l¹i 1,46 gam kim
lo¹i. Khèi lîng muèi trong Y vµ nång ®é mol cña dung dÞch HNO3 lµ:
A.48,6 gam ; 2,7M.
B. 65,34 gam ; 2,7M.
C. 65,34 gam ; 3,2m.
D. 48,6 gam ; 3,2M.
C©u26:Trong c«ng nghiÖp ngêi ta tæng hîp NH3 theo ph¬ng tr×nh hãa häc sau:
N2 (k) + 3 H2 (k)  2 NH4 (k)
Khi t¨ng nång ®é H2 lªn hai lÇn ( gi÷ nguyªn nång ®é cña khÝ nit¬ vµ nhiÖt ®é ph¶n øng ) th× tèc ®é ph¶n øng t¨ng
lªn bao nhiªu lÇn?
A.2 lÇn.
B. 8 lÇn.
C. 16 lÇn.
D. 4 lÇn.
C©u27: Khi cho ankan X ( trong ph©n tö cã %C= 83,72) t¸c dông víi clo chØ thu ®îc 2 dÉn xuÊt monoclo ®ång
ph©n cña nhau. Tªn cña X lµ:
A. 2- metylpropan.
B. 2,3 - ®imetylbutan.
C. n – hexan.
D. iso pentan.
C©u28: X m¹ch hë cã c«ng thøc C3Hy . Mét b×nh cã dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp khÝ X vµ O2 d ë 1500C vµ
cã ¸p suÊt 2 atm. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y X sau ®ã ®a b×nh vÒ 1500C, ¸p suÊt trong b×nh vÉn lµ 2 atm . Ngêi
ta trén 9,6 gam X víi 0,6 gam hi®ro råi cho qua b×nh ®ùng Ni nung nãng ( H= 100%) th× thu ®îchçn hîp Y .
Khèi lîng mol trung b×nh cña Y lµ:
A. 52,5.
B. 46,5.
C. 48,5.
D. 42,5.
C©u29: Cã c¸c lä riªng biÖt ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng mµu : AlCl3, ZNCl2. FeSO4. Fe(NO3)3. NaCl. ChØ dïng dung
dÞch nµo díi ®©y ®Ó ph©n biÖt c¸c lä mÊt nh·n trªn ?
A. Na2CO3 .
B. Ba(OH)2.
C. NH3 .
D. NaOH.
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C©u30: Nung m gam bét s¾t trong oxi thu ®îc 3,0 gam hçn hîp chÊt r¾n X. Hßa tan hÕt hçn hîp X trong dung
dÞch HNO3 (d) , tho¸t ra 0,56 lÝt khÝ NO (lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt, ®o ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 2,52.
B. 2,10.
C. 4,20.
D. 2,8 0
C©u31: D·y ion nµo sau ®©y s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña b¸n kÝnh ion?
A. Mg2+ , Na+ , O2-, F-. B. Mg2+, Na+, F-, O2-.
C. O2-, F-, Na+, Mg2+. D. Na+, Mg2+, O2-, F-.
C©u32: Hçn hîp X gåm HCOOH, vµ CH3COOH trén theo tØ lÖ mol 1 : 1 . Cho 10,6 gam hçn hîp X t¸c dông víi
11,5 gam C2H5OH (cã H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c) thu ®îc m gam este ( hiÖu suÊt ph¶n øng este hãa ®¹t 80%). Gi¸ trÞ
cña m lµ:
A.16,2.
B. 14,08.
C. 17,6.
D. 12,96.
C©u33: Thñy ph©n m gam tinh bét , s¶n phÈm thu ®îc ®em lªn men ®Ó s¶n xuÊt ancol etylic, toµn bé khÝ CO2 sinh
ra cho qua dung dÞch Ca(OH)2 d, thu ®îc 750 gam kÕt tña. NÕu hiÖu suÊt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ancol lµ 80% th× m
cã gi¸ trÞ lµ:
A. 486,0.
B. 949,2.
C. 759,4.
D. 607,5.
C©u34: Cho ancol X t¸c dông víi axit Y ®îc este E. Lµm bay h¬i 8,6 gam E thu ®îc thÓ tÝch h¬i ®óng b»ng thÓ
tÝch cña 3,2 gam O2 ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn). BiÕt MX > MY. C«ng thøc cÊu t¹o cña E lµ:
A.CH2=CHCOOCH3.
B. CH2=CHCOOC2H5. C. HCOOCH2CH=CH2. D. HCOOCH=CHCH3.
C©u35: Oxi hãa m gam mét hçn hîp X gåm foman®ehit vµ axetan®ehit b»ng oxi ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp thu ®îc
hçn hîp Y chØ gåm c¸c axit h÷u c¬. TØ khèi h¬i cña Y so víi X b»ng x. Kho¶ng biÕn thiªn cña x lµ:
A. 1,36 < x < 1,50.
B. 1,30 < x < 1,50.
C. 1,36 < x < 1,53.
D. 1,30 < x < 1,53.
C©u36: Hßa tan hoµn toµn 13,92 gam Fe3O4 b»ng dung dÞch HNO3 thu ®îc 448 ml khÝ NxOy (®ktc). NxOy lµ khÝ
nµo díi ®©y?
A. NO.
B. N2O.
C. N2O5.
D. NO2.
C©u37: §un nãng 7,6 gam hçn hîp X gåm C2H2 , C2H4 vµ H2 trong b×nh kÝn víi xóc t¸c Ni thu ®îc hçn hîp khÝ Y.
§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp Y , dÉn s¶n phÈm ch¸y thu ®îc lÇn lît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc, b×nh 2 ®ùng
Ca(OH)2 d thÊy khèi lîng b×nh 1 t¨ng 14,4 gam.. Khèi lîng t¨ng lªn ë b×nh 2 lµ:
A.6,0 gam.
B. 35,2 gam.
C. 22,0 gam.
D. 9,6 gam.
C©u38: TNT ( 2,4,6 – trinitrotoluen) ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng cña toluen víi hçn hîp HNO3 ®Æc vµ H2SO4
®Æc, trong ®iÒu kiÖn ®un nãng. BiÕt hiÖu suÊt cña toµn bé qu¸ tr×nh tæng hîp lµ 80%. Lîng TNT t¹o thµnh tõ 230
gam toluen lµ:
A. 550,0 gam.
B. 454,0 gam.
C. 687,5 gam.
D. 567,5 gam..
C©u39: X lµ hçn hîp kim lo¹i Ba vµ Al . Hßa tan m gam X vµo lîng d níc thu ®îc 8,96 lÝt H2 (®ktc). Còng hßa
tan m gam X vµo dung dÞch NaOH d th× thu ®îc 12,32 lÝt khÝ H2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 57,50.
B. 13,70. C. 21,80. D. 58,85.
C©u40: Cho 100ml dung dÞch hçn hîp CuSO4 1M vµ Al2(SO4)3 1,5M t¸c dông víi dung dÞch NH3 d, läc lÊy kÕt tña
®em nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n cã khèi lîng lµ:
A.23,3 gam.
B. 30,6 gam.
C. 15,3 gam.
D. 8,0 gam.
C©u41: Xµ phßng hãa hoµn toµn 2,22 gam hçn hîp X gåm hai este ®ång ph©n cña nhau cÇn dïng võa hÕt 30 ml
dung dÞch NaOH 1M. MÆt kh¸c khi ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X thu ®îc khÝ CO2 vµ h¬i H2O víi thÓ tÝch b»ng
nhau ( ë cïng ®iÒu kiÖn). C«ng thøc cÊu t¹o cña hai este lµ:
A. CH3COOCH=CH2 vµ CH2=CHCOOCH3.
B. CH3COOC2H5 vµ C2H5COOCH3
C. HCOOCH2CH2CH3 vµ HCOOCH(CH3)CH3.
D. CH3COOCH3 vµ HCOOC2H5.
C©u42: D·y nµo sau ®©y gåm c¸c ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè hãa häc?
28
40
A. 40
B. 14
X, 29
C. 146 x , 147 Y.
D. 199 X, 20
14 Y.
18 X , 19 Y.
10 Y.
+
2+
C©u43: Cho ph¶n øng : Cu + H + NO 3  Cu + NO + H2O .
Tæng c¸c hÖ sè c©n b»ng (tèi gi¶n , cã nghÜa) cña ph¶n øng trªn lµ:
A.28.
B. 10.
C. 23.
D. 22.
C©u44: Hçn hîp X cã C2H5OH , C2H5COOH, CH3CHO trong ®ã C2H5OH chiÕm 50% theo sè mol. §èt ch¸y m
gam hçn hîp X thu ®îc 3,06 gam H2O vµ 3,136 lÝt CO2 (®ktc). MÆt kh¸c 13,2 gam hçn hîp X thùc hiÖn ph¶n øng
tr¸ng b¹c thÊy cã p gam Ag kÕt tña. Gi¸ trÞ cña p lµ
A.9,72.
B. 8,64.
C. 10,8.
D. 2,16.
C©u45:Hßa tan 4,0 gam hçn hîp Fe vµ kim lo¹i X ( hãa trÞ II ®øng tríc hidro trong d·y ®iÖn hãa) b»ng dung dÞch
HCl d, thu ®îc 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). §Ó hßa tan 2,4 gam X th× cÇn dïng cha ®Õn 250 ml dung dÞch HCl 1M. X
lµ kim lo¹i nµo díi ®©y?
A.Mg.
B. Ca.
C. Ba.
D. Zn.
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C©u46: Trén 3 dung dÞch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M vµ H3PO4 0,1M víi nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc dung dÞch
X. Dung dÞch Y gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH)2 0,2M. §Ó trung hßa 300 ml dung dÞch X cÇn võa ®ñ V ml dung dÞch
Y. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A.600.
B. 1000.
C. 333,3.
D. 200.
C©u47: Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau:
A.Ph¬ng ph¸p chung ®iÒu chÕ ancol no, ®¬n chøc bËc 1 lµ cho anken céng níc.
B.Khi oxi hãa ancol no ®¬n chøc th× thu ®îc an®ehit.
C.§un nãng ancol metylic víi H2SO4 ®Æc ë 1700C thu ®îc ete.
D.Ancol ®a chøc hßa tan Cu(OH)2 t¹o thµnh dung dÞch mµu xanh.
C©u48: §èt ch¸y 0,27 gam chÊt h÷u c¬ X thu ®îc 0,22 gam CO2; 0,18 gam H2O vµ 56 ml N2 (®ktc). BiÕt tØ khèi
h¬i cña X so víi oxi lµ 3,375. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch NaOH d råi c« c¹n thu ®îc mét chÊt h÷u c¬ Y
®¬n chøc vµ hçn hîp chÊt v« c¬. X lµ:
A.Muèi cña amin.
B. Amino este.
C. Muèi am«ni.
D. Amino axit.
C©u49: Tõ ph¶n øng: Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag. Ph¸t biÓu nµo díi ®©y lµ ®óng?
A. Fe3+ cã tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n Ag+.
B. Fe2+ khö ®îc Ag+.
+
3+
C. Ag cã tÝnh khö m¹nh h¬n Fe .
D. Fe2+ cã tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n Fe3+.
C©u50: Nguyªn tè R t¹o víi hy®r« hîp chÊt khÝ c«ng thøc RH4. Trong oxit cao nhÊt cña R, oxi chiÕm 53,33% vÒ
khèi lîng. VËy R lµ:
A.N.
B. C.
C. P.
D. Si.
..HÕt
..
§¸p ¸n:
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
1
D
11
B
21
B
31
C
41
D
2
A
12
D
22
A
32
D
42
B
3
C
13
A
23
C
33
C
43
D
4
D
14
A
24
C
34
C
44
B
5
B
15
B
25
D
35
C
45
A
6
A
16
A
26
B
36
A
46
D
7
A
17
A
27
B
37
C
47
C
8
A
18
D
28
D
38
B
48
A
9
B
19
B
29
C
39
C
49
B
10
D
20
A
30
A
40
C
50
D
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§Ò thi thö §¹i Häc-Cao ®¼ng

Së GD & §T Phó Yªn
Trêng THPT Chuyªn L¬ng V¨n Ch¸nh

M¤N HO¸ HäC

(§Ò thi gåm 4 trang)

(Thêi gian lµm bµi : 90 phót)

Hä vµ tªn häc sinh: §µo Quang Qu©n – Líp 12A1 – THPT B¾c Yªn Thµnh

M· ®Ò thi: 183

PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh ( tõ c©u 01 ®Õn c©u 40)
C©u 1 : Ph¶n øng nµo sau ®©y dïng ®Ó gi¶i thÝch hiÖn tîng t¹o th¹ch nhò trong hang ®éng tù nhiªn
A. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
B. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
t0
C. CaO + CO2  CaCO3
D. Ca(HCO ) 
CaCO3 + CO2 + H2O
3 2
C©u 2 : TÝnh chÊt vËt lÝ nµo díi ®©y cña kim lo¹i kh«ng ph¶i do sù tån t¹i cña c¸c e tù do trong kim lo¹i
quyÕt ®Þnh?
A. tÝnh cøng
B. tÝnh dÎo
C. tÝnh dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt
D.¸nh kim
C©u 3 : Cho 24,3 gam bét Al vµo 225 ml dung dÞch hçn hîp ( NaNO3 1M + NaOH 3M ) khuÊy ®Òu cho
®Õn khi ngõng khÝ tho¸t ra th× dõng l¹i. ThÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë ®ktc lµ:
A. 5,04
B. 15,12
C. 22,68
D. 20,16
C©u 4 : Trong tù nhiªn cã nhiÒu nguån chÊt h÷u c¬ sau khi bÞ thèi r÷a t¹o ra khÝ H2S. Tuy nhiªn, trong
kh«ng khÝ hµm lîng H2S rÊt Ýt v×:
A.H2S bÞ oxi trong kh«ng khÝ oxi ho¸ chËm thµnh chÊt kh¸c
B. H2S tan ®îc trong níc
C. H2S bÞ ph©n huû ë nhiÖt ®é thêng t¹o ra S vµ H2
D. H2S bÞ CO2 trong kh«ng khÝ oxi ho¸ thµnh chÊt kh¸c
C©u 5 : Ph©n tö nµo díi ®©y ®· ®îc viÕt ®óng c«ng thøc cÊu t¹o?
A. SO3 cã CTCT :
O
O
B. H3PO3 cã CTCT: H — O
S
P—O—H
C.
D.

CO cã CTCT:

O
C = O

H—O
O

HNO3 cã CTCT:

H—O—N

O
C©u 6 : NhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña polime nµo díi ®©y kh«ng ®óng
A. HÇu hÕt lµ chÊt r¾n, kh«ng bay h¬i
B. §a sè nãng ch¶y ë mét kho¶ng nhiÖt ®é réng hoÆc kh«ng nãng ch¶y mµ bÞ ph©n huû khi ®un nãng
C. §a sè kh«ng tan trong c¸c dung m«i th«ng thêng, mét sè tan trong dung m«i thÝch hîp t¹o dung dÞch nhít
D. HÇu hÕt polime ®Òu ®ång thêi cã tÝnh dÎo, tÝnh ®µn håi vµ cã thÓ kÐo thµnh sîi dai, bÒn.
C©u 7 : §Ó ph©n biÖt c¸c chÊt: anilin, benzen, phenol, kh«ng nªn dïng thuèc thö
A. dung dÞch HCl, dung dÞch Br2
B. dung dÞch Na2CO3 , dung dÞch HCl
C. dung dÞch NaOH, dung dÞch Br2
D. dung dÞch Br2 , dung dÞch NaCl
C©u 8 : Hoµ tan hoµn toµn m gam Na kim lo¹i vµo 100 ml dung dÞch H2SO4 0,5M thu ®îc dung dÞch X.
Trung hoµ dung dÞch X cÇn 200 ml dung dÞch HCl 1M. Khèi lîng m cña Na b»ng:
A. 6,9 gam
B. 4,6 gam
C. 9,2 gam
D. 2,3 gam
C©u 9 : Xµ phßng ho¸ hoµn toµn mét trieste X b»ng dung dÞch NaOH thu ®îc 9,2 gam glixerol vµ 83,4
gam muèi cña mét axit bÐo no. ChÊt B lµ:
A. Axit oleic
B. Axit axetic
C. Axit panmitic
D. Axit stearic
C©u 10 : Cho 14,3 gam hçn hîp bét c¸c kim lo¹i Mg, Zn, Al t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl d thÊy bay ra
1 gam khÝ H2. TÝnh khèi lîng muèi Clorrua t¹o ra trong dung dÞch.
A. 32,05
B. 49,8
C. 32,55
D. 50,8
C©u 11 : Trêng hîp nµo díi ®©y cã sù t¬ng øng gi÷a chÊt vµ øng dông chñ yÕu cña nã?
A. Etanal s¶n xuÊt an®ehit fomic
B. Metanol s¶n xuÊt poli( phenol-foman®ehit)
C. Propanon lµm dung m«i
D. Metanal s¶n xuÊt axit axetic
C©u 12 : Sè ®ång ph©n m¹ch hë bÒn cã cïng CTPT C3H6O b»ng:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
C©u 13 : §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp hai ankan thu ®îc 9,45 gam H2O, cho s¶n phÈm ch¸y vµo
dung dÞch CaOH)2 d th× khèi lîng kÕt tña thu ®îc lµ:
A. 52,5
B. 15
C. 37,5 gam
D. 42,5
C©u 14 : Cho c¸c chÊt (1) C3H8 ; (2) CH3COOH ; (3) HCOOCH3 ; (4) CH3 CH2 CHO ; (5)
CH3CH2CH2OH. Thø tù nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn lµ:
A. 1 3 4 5 2
B. 1 2 3 4 5
C. 2 5 3 4 1
D. 1 4 3 5 2
C©u 15 : M« t¶ hiÖn tîng nµo díi ®©y kh«ng chÝnh x¸c ?
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A.
B.
C.
D.
C©u 16 :

Nhá vµi giät dung dÞch axit nitric ®Æc vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng thÊy kÕt tña mµu vµng
§èt ch¸y mét mÉu lßng tr¾ng trøng thÊy xuÊt hiÖn mïi khÐt nh mïi tãc ch¸y
§un nãng dung dÞch lßng tr¾ng trøng thÊy hiÖn tîng ®«ng tô l¹i, t¸ch ra khái dung dÞch
Trén lÉn lßng tr¾ng trøng, dung dÞch NaOH vµ mét Ýt CuSO4 thÊy xuÊt hiÖn mµu ®á ®Æc trng
HÊp thô hoµn toµn 2,688 lÝt CO2 ®ktc vµo 2,5 lÝt dung dÞch Ba(OH)2 aM, thu ®îc 15,76 gam kÕt
tña. Gi¸ trÞ a lµ:
A. 0,032M
B. 0,04
C. 0,048
D. 0,06
C©u 17 : Hoµ tan 0,1 mol mçi kim lo¹i Mg, Fe trong 450 ml dung dÞch AgNO3 1M, kÕt thóc ph¶n øng thu
®îc dung dÞch X vµ m gam chÊt r¾n Y. Gi¸ trÞ m lµ:
A. 50,2
B. 48,6
C. 43,2
D. 28
Fe ,1:1
CO2
NaOH , t 0 , p
C©u 18 : Cho d·y chuyÓn ho¸: Benzen Cl2 , 
 X   Y 
 Z. Z lµ hîp chÊt th¬m cã
c«ng thøc
A. O2CC6H4ONa
B. C6H5ONa
C. C6H5CO3H
D. C6H5OH
C©u 19 : Ion M3+ cã ph©n líp ngoµi cïng lµ 3d2. CÊu h×nh e nguyªn tö M lµ:
A. 1s22s22p63s23p63d34s2 B. 1s22s22p63s23p63d5
C. 1s22s22p63s23p64s23d3 D.1s22s22p63s23p64s23d5
C©u 20 : HÊp thô hoµn toµn 4,48 lÝt CO2 ®ktc vµo 500 ml dung dÞch hçn hîp gåm NaOH 0,1 M vµ Ca(OH)2
0,2M, thu ®îc m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 2,5
B. 10
C. 5
D. 7,5
C©u 21 : Tæng hÖ sè ( c¸c sè nguyªn tèi gi¶n) cña tÊt c¶ c¸c chÊt trong ph¶n øng Cu víi HNO3 ®Æc, nãng lµ:
A. 10
B. 11
C. 8
D. 9
C©u 22 : §Ó ph©n biÖt hai khÝ SO2 vµ C2H4 cã thÓ dïng dung dÞch nµo sau ®©y
A. dung dÞch KMnO4
B. dung dÞch Brom trong níc
C. dung dÞch NaOH trong níc
D. dung dÞch Br2 trong CCl4
C©u 23 : Mét b×nh khÝ N2 lÉn t¹p chÊt O2, CO, CO2, h¬i níc. §Ó thu ®îc N2 tinh khiÕt, cã thÓ cho hçn hîp
khÝ ®i qua lÇn lît c¸c b×nh theo thø tù
A. bét Cu/t0 ; bét CuO/t0 ; dung dÞch NaOH ; H2SO4 ®Æc
B. dung dÞch NaOH ; bét Cu/t0 ; bét CuO/t0 ; H2SO4 ®Æc
C. bét Cu/t0 ; . dung dÞch NaOH ; bét CuO/t0 ; H2SO4 ®Æc
D. bét Cu/t0 ; bét CuO/t0 ; H2SO4 ®Æc ; dung dÞch NaOH
C©u 24 : ThÓ tÝch cña H2O cÇn thªm vµo 15 ml dung dÞch axit HCl cã pH = 1 ®Ó thu ®îc dung dÞch axit cã
pH = 3 lµ:
A. 14,85
B. 1,485
C. 15
D. 1,5
C©u 25 : Ngêi ta ®iÒu chÕ C2H5OH tõ xenluloz¬ víi hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 60% th× khèi lîng
C2H5OH thu ®îc tõ 32,4 gam xenluloz¬ lµ:
A. 30,67
B. 18,4
C. 12,04
D. 11,04
C©u 26 : Dung dÞch X chøa 0,4 mol HCl vµ 0,12 mol Cu(NO3)2. Khi thªm m gam bét Fe vµo dung dÞch X.
Sau khi kÕt thóc ph¶n øng thu ®îc hçn hîp kim lo¹i cã khèi lîng 0,5 m. Gi¸ trÞ m lµ:
A. 9,28
B. 14,88
C. 20,48
D. 1,92
C©u 27 : Cho 10 gam fomon t¸c dông víi lîng d AgNO3 / NH3 thÊy xuÊt hiÖn 54 gam kÕt tña. Nång ®é %
cña dung dÞch nµy b»ng:
A. 39,5%
B. 37%
C. 75%
D. 37,5%
C©u 28 : Cho 115 gam hçn hîp gåm ACO3, B2CO3, R2CO3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 22,4
lÝt CO2 ®ktc . khèi lîng muèi Clorrua t¹o ra trong dung dÞch lµ;
A. 142
B. 126
C. 141
D. 123
C©u 29 : Cho cÆp oxi ho¸- khö : Ag+/Ag ; Zn2+/Zn ; Fe3+/Fe2+ ; Cu2+ /Cu ; Fe2+/Fe. Kim lo¹i nµo kh«ng
ph¶n øng ®îc víi dung dÞch Fe(NO3)3 ?
A. Zn
B. Ag
C. Cu
D. Fe
C©u 30 : Benzen kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch Br2, nhng phenol lµm mÊt mµu dung dÞch Br2 nhanh chãng v×:
A. Phenol cã tÝnh axit
B. TÝnh axit cña phenol yÕu h¬n c¶ axit cacbonic
C. Phenol cã chøa nhãm –OH nªn ph¶n øng céng víi Br2 x¶y ra dÔ dµng h¬n benzen
D. Do ¶nh hëng cña nhãm –OH, c¸c vÞ trÝ ortho vµ para trong phenol giµu ®iÖn tÝch ©m, t¹o ®iÒu
kiÖn cho t¸c nh©n Br+ tÊn c«ng
C©u 31 : §un 132,8 gam hçn hîp ba ancol no, ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc, thu ®îc 111,2 gam hçn hîp 6 ete
cã sè mol b»ng nhau. Sè mol mçi ete lµ:
A. 0,1
B. 0,3
C. 0,2
D. 0,4
C©u 32 : Hoµ tan 0,72 gam bét Mg vµo 200 ml dung dÞch hçn hîp AgNO3 0,15M vµ Fe(NO3)3 0,1M. KhuÊy
®Òu ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 4,36
B. 3,52
C. 1,12
D. 3,8
C©u 33 : KÕt luËn nµo díi ®©y lµ kh«ng ®óng?.Trong c¸c ancol ®ång ph©n cÊu t¹o, cã cïng CTPT C5H12O th×
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A.
B.
C.
D.
C©u 34 :

Cã 7 ®ång ph©n cã thÓ bÞ oxi ho¸ kh«ng hoµn toµn
Cã 3 ®ång ph©n khi bÞ oxi ho¸ t¹o xeton
Cã 4 ®ång ph©n khi bÞ oxi ho¸ t¹o anddehit
Cã 2 ®ång ph©n kh«ng bÞ oxi ho¸ kh«ng hoµn toµn
Thuû ph©n este C4H6O2 trong m«i trêng axit, thu ®îc mét hçn hîp c¸c chÊt ®Òu cã ph¶n øng
tr¸ng g¬ng. CTCT este cã thÓ lµ:
A. CH3COOCH=CH2
B. HCOOCH2CH=CH2
C. HCOOCH=CHCH D. CH2=CHCOOCH3
C©u 35 : Cho hçn hîp X gåm 3 kim lo¹i Fe, Cu, Ag . §Ó t¸ch Ag ra khái X mµ kh«ng lµm thay ®æi khèi
lîng cã thÓ dïng ho¸ chÊt
A. dung dÞch AgNO3
B. dung dÞch FeCl3
C. dung dÞch HCl
D. dung dÞch HNO3 ®Æc nguéi
C©u 36 : Cho Xicloankan A cã kh¶ n¨ng lµm nh¹t mµu níc Brom. tØ khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ b»ng
1,931. Tªn gäi cña A lµ:
A. xiclobutan
B. xiclopropan
C. metylxiclopropan
D. xiclopentan
C©u 37 : X lµ  - aminoaxit m¹ch th¼ng, chøa mét nhãm amin ( - NH2) vµ mét nhãm axit ( -COOH). Cho
0,1 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH d t¹o muèi h÷u c¬ Y. Cho toµn bé lîng Y nµy t¸c dông
víi dung dÞch HCl d t¹o 18,15 gam muèi h÷u c¬ Z. Tõ X cã thÓ trùc tiÕp ®iÒu chÕ:
A. nilon-8
B. nilon-6
C. nilon-7
D. nilon-6,6
C©u 38 : Ph¸t biÓu nµo díi ®©y kh«ng ®óng?
A. §ång lµ nguyªn tè kim lo¹i, do nguyªn tö Cu ( Z = 29) cã 2 e líp ngoµi cïng
B. Khèi lîng cña mçi nguyªn tö tËp trung chñ yÕu ë h¹t nh©n nguyªn tö
C. Ph©n tö cã 18 h¹t e, 20 h¹t n¬tron vµ sè khèi b»ng 39 lµ 1939 K 
D. Nguyªn tö Crom ( Z = 24) cã 6 e ®éc th©n
C©u 39 : XÐt ph¬ng tr×nh ion thu gän: CO32- + 2H+  H2O + CO2. Ph¶n øng nµo díi ®©y cã ph¬ng tr×nh
ion thu gän lµ ph¶n øng trªn ?
A.(NH4)2CO3 + 2HClO4  2NH4ClO4 + H2O + CO2 B. 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COOONa + H2O + CO2
t0
C. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2
D. 2NaHCO 
Na2CO3 + H2O + CO2
3
C©u 40 : Cho hçn hîp gåm 0,1 mol HCOOH vµ 0,2 mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 /NH3 .
TÝnh khèi lîng Ag thu ®îc
A. 108 gam
B. 10,8 gam
C. 216 gam
D. 21,6 gam
PhÇn riªng (thÝ sinh chØ ®îc phÐp chän mét trong hai phÇn sau)
PhÇn dµnh cho thÝ sinh häc theo ch¬ng tr×nh n©ng cao( tõ c©u 41 ®Õn c©u 50)
C©u 41 : Hoµ tan 150 gam CuSO4.5H2O vµo 600 ml dung dÞch HCl 0,6M thu ®îc dung dÞch A. Chia
dung dÞch A lµm 3 phÇn b»ng nhau. §iÖn ph©n phÇn 1 víi cêng dé 1,34A trong 4 giê. TÝnh
khèi lîng kim lo¹i thu ®îc ë catot vµ thÓ tÝch khÝ ®ktc tho¸t ra ë anot ( H = 100%)
A. 6,4 gam Cu vµ 1,344 lÝt khÝ
B. 12,8 gam Cu vµ 1,792 lÝt khÝ
C. 6,4 gam Cu vµ 1,792 lÝt khÝ
D. 12,8 gam Cu vµ 1,344 lÝt khÝ
C©u 42 : XÐt ph¶n øng: H2O(k) + CO (k)
H2 (k) + CO2 (k). ë 7000C ph¶n øng nµy cã h»ng sè c©n
b»ng K = 1,873. TÝnh nång ®é cña H2O ë tr¹ng th¸i c©n b»ng, biÕt r»ng hçn hîp ban ®Çu gåm
0,3 mol H2O vµ 0,3 mol CO trong b×nh 10 lÝt ë 7000C
A. 0,0127M
B. 0,0173M
C. 0,1733 M
D. 0,1267
C©u 43 : Gi¶i thÝch nµo díi ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. CH3NH2, CH3CH2OH vµ CH3CH2COOH tan tèt trong níc v× c¸c chÊt nµy t¹o ®îc liªn kÕt hi®ro
víi níc vµ cã gèc hi®rocacbon nhá
B. H2NCH2COOH vµ H2NCH(CH3)COOH tan tèt trong níc do ph©n tö tån t¹i d¹ng ion lìng cùc
ph©n cùc m¹nh
C. Tinh bét, ( C6H10O5)n tan trong níc nãng t¹o dung dÞch hå tinh bét do ph©n tö tån t¹i d¹ng ion
lìng cùc ph©n cùc m¹nh
D. HCHO, CH3CHO vµ CH3COCH3 tan tèt trong níc v× c¸c chÊt nµy cã cÊu t¹o ph©n cùc vµ chóng cã
thÓ ph¶n øng víi níc t¹o hîp chÊt tan
C©u 44 : §Ó ph¶n øng víi 100 gam chÊt bÐo cã chØ sè axit b»ng 7 ph¶i dïng 17,92 gam KOH. TÝnh
lîng muèi thu ®îc
A. 100
B. 108,265
C. 100,265
D. 120
1  35%
2  80%
C©u 45 : Tõ gç ngêi ta ®iÒu chÕ cao su Buna theo s¬ ®å sau: Gç H

 C6H12O6 H


H 3  60%
H 4  80%
 C4H6  
 Cao su Buna.Lîng gç cÇn ®Ó s¶n xuÊt 1 tÊn cao su lµ:
C2H5OH  
A. 22,32 tÊn
B. 12,4 tÊn
C. 1 tÊn
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
C©u 46 : Cã bao nhiªu hîp chÊt sau ®©y t¹o ®îc liªn kÕt Hi®ro gi÷a c¸c ph©n tö cña chóng? HCHO ;
HCOOCH3 ; CH3COOH ; CH3COCH3 ; C6H5OH ; C2H5Cl
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A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
C©u 47 : Trong c¸c ph¶n øng díi ®©y, ph¶n øng nµo khi gi¶m nhiÖt ®é hoÆc t¨ng ¸p suÊt, th× ®Òu
chuyÓn dêi theo chiÒu thuËn?
A. 4HCl ( k) + O2 (k)
2H2O (k) + 2Cl2 ;  H = - 112,8 kJ ( to¶ nhiÖt )
B. COCl2(k)
CO (k) + Cl2 (k)
;  H = + 113 kJ ( thu nhiÖt)
C. 2SO3 ( k)
2SO2 ( k) + O2 (k)
;  H = + 192 kJ ( thu nhiÖt )
D. CO (k) + H2O (k)
CO2(k) + H2 (k) ;  H = - 41,8 kJ ( to¶ nhiÖt )
C©u 48 : Cho xenluloz¬ ph¶n øng víi anhi®rit axetic( cã mÆt H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c) thu ®îc 11,1 gam
hçn hîp X gåm xenluloz¬ triaxetat, xenluloz¬ ®iaxetat vµ 6,6 gam CH3COOH. % khèi lîng
cña xenluloz¬ triaxetat trong X b»ng:
A. 25,95% B. 77,83% C. 66,48% D. 22,16%
C©u 49 : ChÊt A cã CTPT C4H7ClO2. Cho A t¸c dông víi dung dÞch NaOH nãng t¹o muèi h÷u c¬,
etylenglicol vµ natri clorua. C«ng thøc cña A lµ
A. CH3COOCHCl CH3
B. ClCH2CH2COOCH3
C. ClCH2COOCH2CH3
D. CH3COOCH2CH2Cl
C©u 50 : HiÖn tîng nµo díi ®©y ®îc m« t¶ kh«ng ®óng?
A. Thæi khÝ NH3 qua CrO3 ®un nãng thÊy chÊt r¾n chuyÓn tõ mµu ®á sang mµu lôc thÉm
B. Nung Cr(OH)2 trong kh«ng khÝ thÊy chÊt r¾n chuyÓn tõ mµu vµng n©u sang mµu ®en
C. §un nãng S víi K2Cr2O7 thÊy chÊt r¾n chuyÓn tõ mµu da cam sang mµu lôc thÉm
D. §èt CrO trong kh«ng khÝ thÊy chÊt r¾n chuyÓn tõ mµu ®en sang mµu lôc thÉm
PhÇn dµnh cho thÝ sinh häc theo ch¬ng tr×nh chuÈn( tõ c©u 51 ®Õn c©u 60)
C©u 51 : Khi cho Toluen t¸c dông víi Cl2 ( as) thu ®îc s¶n phÈm nµo sau ®©y
A. benzyl clorua
B. o-clotoluen
C. p – clotoluen
D. m – clotoluen
C©u 52 : Thuû ph©n hoµn toµn 8,55 gam Saccaroz¬, s¶n phÈm sinh ra cho t¸c dông víi lîng d
Cu(OH)2 trong dung dÞch xót nãng. Khèi lîng kÕt tña Cu2O thu ®îc khi ph¶n øng x¶y ra
hoµn toµn b»ng:
A. 1,44
B. 7,2
C. 3,6
D. 14,4
C©u 53 : DÉn 6,72 lÝt ®ktc hçn hîp X gåm 2 anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vµo b×nh níc Br2 d, thÊy khèi
lîng b×nh t¨ng thªm 15,4 gam. VËy trong X cã:
A. 0,1 mol C2H4
B. 0,1 mol C5H10
C. 0,2 mol C3H6
D. 0,2 mol C4H8
C©u 54 : HÖ sè trïng hîp cña lo¹i polietilen cã khèi lîng mol ph©n tö 3000g/mol b»ng:
A. 100
B. 107
C. 115
D. 125
C©u 55 : C«ng thøc ph©n tö nµo díi ®©y cã nhiÒu ®ång ph©n cÊu t¹o nhÊt
A. C4H10
B. C4H9Cl
C. C4H11N
D. C4H10O
C©u 56 : §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp 2 amin no, ®¬n chøc, m¹ch hë thu ®îc 18,45 gam H2O.
Gi¸ trÞ m lµ:
A. 12,15
B. 15,7
C. 20,6
D. 13,35
C©u 57 : Ph¶n øng gi÷a cÆp chÊt nµo díi ®©y lµ kh«ng x¶y ra?
A. Cu vµ Fe(NO3)2
B. Fe(NO3)2 vµ AgNO3 C. Cu vµ Fe(NO3)3
D. Zn vµ AgNO3
C©u 58 : C«ng thøc chung cho d·y ®ång ®¼ng anddehit no, hai chøc lµ:
A. CnH2n-2(CHO)2
B. CxH2x-2O2
C. CxH2xO
D. CnH2n+1CHO
C©u 59 : §Ó ph©n biÖt 3 b×nh khÝ mÊt nh·n lÇn lît chøa c¸c khÝ N2, O2, O3, mét häc sinh ®· dïng c¸c
thuèc thö theo 4 c¸ch sau. C¸ch nµo kh«ng ®óng
A. l¸ Ag nãng, que ®ãm
B. que ®ãm, l¸ Ag nãng
C. dung dÞch KI/hå tinh bét, l¸ Ag nãng
D. dung dÞch KI/ hå tinh bét, que ®ãm
C©u 60 : TÝnh khèi lîng H2SO4 cã trong dung dÞch cÇn lÊy ®Ó t¸c dông võa ®ñ víi 1,3587 gam Cu(OH)2
A. 1,3587
B. 0,98
C. 1,274
D. 1,372
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Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

( §Ò thi cã 03 trang )
(Gi¸o viªn Vò V¨n Hîp biªn so¹n)

®Ò thi tr¾c nghiÖm thö ®¹i häc
M«n thi: ho¸ häc- Kh«ng Ph©n ban

Thêi gian lµm bµi: 90 phót
Sè c©u tr¾c nghiÖm: 50

§Ò sè 109
C©u 1. Cho c¸c cÊu h×nh electron cña c¸c nguyªn tö sau: X: 1s22s22p63s2 vµ Y : 1s22s22p62s23p64s1. H·y cho biÕt kÕt
luËn nµo sau ®©y kh«ng ®óng?
A. Hi®roxit cña X, Y ®Òu cã tÝnh baz¬ m¹nh.
B. X, Y ®Òu lµ kim lo¹i.
C. §iÒu chÕ X, Y chØ b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y. D. TÝnh khö cña X < cña Y.
C©u 2. Cho c¸c chÊt sau: CH3CH2OH (I) ; CH3CH2CH2OH (II) ; CH3-CH(OH)-CH3(III); CH3CH2CH2CH2OH (IV) vµ
(CH3)3COH (V). Nh÷ng chÊt nµo thuéc cïng mét d·y ®ång ®¼ng?
A. (I) (II)
B. (II) (III)
C. (I) (II) (IV)
D. (I) (III) (V).
C©u 3. Cho c¸c cÆp oxi hãa /khö sau ®îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn tÝnh oxi hãa cña d¹ng oxi hãa: Mn2+/Mn;
2H+/H2; Cu2+/Cu; Cl2/ 2Cl- . H·y cho biÕt ph¶n øng nµo sau ®©y cã thÓ x¶y ra khi cho c¸c chÊt ®ã t¸c dông trùc tiÕp víi
nhau?
A. 2Cl- + Cu2+ = Cu + Cl2
B. Mn + 2H+ = Mn2+ + H2
2+
+
C. Mn + H2 = Mn + 2H
D. Cu + 2H+ = Cu2+ + H2 .
C©u 4. ChÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H4Br2. H·y cho biÕt X cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
C©u 5. Khi dÉn khÝ SO2 vµo dung dÞch chøa ®ång thêi Br2 vµ BaCl2. H·y cho biÕt hiÖn tîng nµo sau ®©y x¶y ra?
A. dung dÞch mÊt mµu.
B. dung dÞch mÊt mµu vµ cã kÕt tña tr¾ng.
C. dung dÞch mÊt mµu vµ cã khÝ HBr bay lªn.
C. dung dÞch cã kÕt tña tr¾ng vµ cã khÝ bay lªn.
C©u 6. H·y cho biÕt tõ propan cã thÓ t¹o ra bao nhiªu gèc hi®rocacbon ho¸ trÞ I?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
C©u 7. Cho c¸c dung dÞch sau: Na2CO3; NaNO3; HCl ; FeCl2 vµ NaOH. H·y cho biÕt khi trén c¸c chÊt trªn víi nhau
theo tõng ®«i mét cã bao nhiªu cÆp ®· x¶y ra ph¶n øng?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
C©u 8. H·y cho biÕt khi cho buta®ien-1,3 t¸c dông vµo Br2/ CCl4 th× thu ®îcbao nhiªu dÉn xuÊt brom?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C©u 9. Cã c¸c dung dÞch sau: BaCl2, NH4Cl, NH4HSO4, MgCl2, AlCl3; FeCl2 vµ NaCl. H·y cho biÕt nÕu chØ sö dông
dung dÞch NaOH (®îc ph¸p ®un nãng) cã thÓ nhËn biÕt ®îc bao nhiªu dung dÞch trªn?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 7
C©u 10. Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
H 2O
 X 
 Y 
 Z 
 G 
 CH4
Axetilen 
BiÕt X, Y, Z, G lµ c¸c chÊt h÷u c¬ cã cïng sè nguyªn tö cacbon. VËy X, Y, Z, G t¬ng øng lµ:
A. CH3CHO; CH3CH2OH; CH3COOC2H5; CH3COONa
C. CH3CHO; CH3CH2OH; CH3COOH; CH3COONa.
C. CH3CHO; CH3COOH; (CH3COO)2Ca; CH3COONa;
D. CH3CHO; CH3CH2OH; CH2=CH2; CH3CH3 .
C©u 11. Cho c¸c cÆp dung dÞch chÊt sau ®©y, cÆp nµo kh«ng x¶y ra ph¶n øng khi trén c¸c dung dÞch chÊt trong c¸c cÆp
®ã víi nhau?
A. Na2CO3 vµ AlCl3 .
B. NaHCO3 vµ Ba(OH)2.
C. NaHSO4 vµ NaHCO3 .
D. NaHSO4 vµ MgCl2.
C©u 12. ChÊt nµo sau ®©y võa t¸c dông víi Na vµ NaOH?
A. C6H5OH; CH3COOH; CH3COONH4;
B. C6H5OH; CH2=CH-COOH; CH3-CH(OH)-CH2OH
C. C6H5OH; CH2=CH-COOH; CH3-CH(OH)-COOCH3
D. CH3CH2OH; CH2=CH-COOH; C6H5OH .
C©u 13. Cho c¸c ph¶n øng sau:
SO2-3 + 2H+  SO2 + H2O
(1);
S + O2(t0)  SO2
(2)
4FeS2 + 11O2(t0)  2Fe2O3 + 8SO2 (3);
Cu + 2H2SO4 (®,n)  CuSO4 + SO2 + 2H2O (4)
2H2S + 3O2(t0)  2SO2 + 2H2O
(5);
2CaSO4 (t0)  2 CaO + 2 SO2 + O2
(6)
H·y cho biÕt ph¶n øng nµo sau d©y ®îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ SO2 trong phßng thÝ nghiÖm:
A. (1), (2), (3), (4), (5), (6);
B. (1), (2), (3), (4);
C. (1), (3), (4);
D. (1) (4);
C©u 14. H·y cho biÕt khi cho p-Xilen t¸c dông víi clo ( xt bét Fe,t0) thu ®îc dÉn xuÊt monoclo cã tªn lµ g×?
A. 1-Clo-2,5-®imetyl benzen.
B. 3-Clo-4-metyl toluen.
C. 2-Clo-1,4-®iclo benzen.
D. 2-Clo-p-Xilen.
C©u 15. §Ó chøng minh Fe2+ võa cã tÝnh oxi hãa vµ tÝnh khö, cÇn cho Fe2+ t¸c dông víi c¸c chÊt:
A. Cl2 vµ Zn.
B. MnO-4,H+ vµ Cl2
C. MnO-4,H+ vµ HNO3.
D. Cl2 vµ I X 
 Y 
 Z 
 axit axetic. X, Y, Z lÇn lît lµ:
C©u 16. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: Tinh bét 
A. glucoz¬, rîu etylic vµ etyl axetat
B. glucoz¬ , rîu etylic vµ an®ehit axetic.
C. rîu etylic , an®ehit axetic, muèi natri axetat.
D. glucoz¬, an®ehit axetic vµ muèi natri axetat.
C©u 17. Khi nhóng thanh s¾t tr¸ng thiÕc vµo dung dÞch HCl, h·y cho biÕt ë thêi ®iÓm ban ®Çu x¶y ra qu¸ tr×nh nµo sau
®©y?
A. ¨n mßn ®iÖn hãa.
B. ¨n mßn hãa häc
C. c¶ ¨n mßn hãa häc vµ ¨n mßn ®iÖn hãa.
D. kh«ng x¶y ra ph¶n øng.
C©u 18. Vßng benzen trong anilin cã ¶nh hëng ®Õn nhãm –NH2 thÓ hiÖn ë:

A. lµm t¨ng tÝnh axit cña nhãm –NH2
B. lµm t¨ng tÝnh baz¬ cña nhãm –NH2 .
C. lµm gi¶m tÝnh baz¬ cña nhãm –NH2.
D. lµm t¨ng tÝnh khö cña nhãm –NH2.
C©u 19. HiÖn tîng nµo x¶y ra trong thÝ nghiÖm sau: cho 0,1 mol Na vµo 100 ml dung dÞch chøa CuSO4 0,1M vµ
H2SO4 2M (lo·ng).
A. cã khÝ bay lªn vµ cã kÕt tña mµu xanh.
B. ChØ cã khÝ bay lªn
C. cã khÝ bay lªn vµ cã kÕt tña mµu xanh sau ®ã kÕt tña l¹i tan D. ChØ cã kÕt tña.
C©u 20. §Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ hçn hîp axit axetic, etyl axetat ta chØ cÇn dïng c¸c ho¸ chÊt (dông cô, ®iÒu kiÖn thÝ
nghiÖm ®Çy ®ñ) lµ:
A. níc, H2SO4 ®Æc.
B. dung dÞch NaOH vµ H2SO4 lo·ng.
C. dung dÞch NaOH vµ CaO
D. dung dÞch HCl vµ CuSO4 khan
C©u 21. Cho c¸c chÊt r¾n sau: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3 vµ BaSO4. ChØ cã H2O vµ CO2 cã thÓ nhËn biÕt ®îc mÊy
chÊt trong sè ®ã.
A. 1 chÊt
B. 2 chÊt
C. 3 chÊt
D. 5 chÊt.
C©u 22. §un nãng 2 chÊt h÷u c¬ X, Y cã c«ng thøc ph©n tö lµ C5H8O2 trong dung dÞch NaOH thu ®îc hçn hîp 2 muèi
natri cña 2 axit C3H6O2 (X1) vµ C3H4O2(Y1) vµ 2 s¶n phÈm kh¸c t¬ng øng lµ X2 vµ Y2. H·y cho biÕt tÝnh chÊt hãa häc
nµo gièng nhau gi÷a X2 vµ Y2.
A. bÞ oxi hãa bëi KMnO4 trong m«i trêng axit m¹nh.
B. bÞ khö bëi H2
B. bÞ oxi hãa bëi Ag2O/ dung dÞch NH3.
D. t¸c dông víi Na.
C©u 23. Cho a mol NO2 hÊp thô hoµn toµn bëi dung dÞch chøa a mol NaOH thu ®îc dung dÞch X. VËy kho¶ng gi¸ trÞ
pH cña dung dÞch X lµ:
A. pH = 7
B. pH > 7
C. 7 > pH
D. kh«ng x¸c ®Þnh.
C©u 24. Trong sè c¸c lo¹i polime sau:
(1)
[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n
(2)
[-NH-(CH2)5-CO-]n
(3)
[-NH-CH2 -CO-]n
(4)
[C6H7O2(O-CO-CH3)3]n .
polime nµo chøa liªn kÕt peptit ?
A. (1) vµ (3)
B. (1) ; (2) vµ (3)
C. (1) ; (2) vµ (4)
D. (3) vµ (4)
C©u 25. Cation R+ cã cÊu h×nh electron ë ph©n líp ngoµi cïng lµ 2p6. H·y cho biÕt tõ hîp chÊt cña R, ph¶i sö dông
ph¬ng ph¸p nµo ®Ó ®iÒu chÕ ®îc kim lo¹i R.
A. nhiÖt luyÖn
B. ®iÖn ph©n nãng ch¶y.
C. ®iÖn ph©n dung dÞch
D. thuû luyÖn.
C©u 26. H·y cho biÕt d·y nh÷ng chÊt nµo sau ®©y cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ etilen?
A. an®ehit axetic, benzen, vinyl clorua.
B. rîu etylic, etyl clorua, axit axetic.
C. rîu etylic, etyl clorua, etyl axetat
D. rîu etylic, etyl clorua, etilen glicol
C©u 27. ChØ tõ NH4HCO3, Al, MnO2 vµ c¸c dung dÞch Ba(OH)2 vµ HCl. B»ng c¸ch cho c¸c chÊt ®ã t¸c dông trùc tiÕp
víi nhau cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc c¸c khÝ nµo?
A. CO2, NH3, H2, Cl2.
B. CO2, NH3, H2, Cl2, O2.
C. O2, CO2, NH3, H2, Cl2, HCl.
D. CO2, NH3, Cl2.
C©u 28. Nh÷ng anken nµo sau ®©y khi t¸c dông víi níc (xóc t¸c axit ) cho rîu duy nhÊt lµ:
A. propen; buten-1 ; buten-2
B. 2,3-§imetylbuten-2; etilen ; buten-2.
C. etilen; isobutilen; buten-2.
D. propen; etilen vµ 2-Metylbuten-2.
C©u 29. Cho ion M2+ cã cÊu h×nh electron ph©n líp ngoµi cïng lµ 3p6. H·y cho biÕt kÕt luËn nµo sau ®©y ®óng víi tÝnh
chÊt cña ion M2+ ?
A. M2+ thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa
B. M2+ thÓ hiÖn tÝnh khö.
2+
C. M thÓ hiÖn tÝnh axit.
D. M2+ thÓ hiÖn tÝnh baz¬?
C©u 30. ChÊt võa t¸c dông víi Na vµ võa t¸c dông víi NaOH lµ:
A. CH3-CH2-COO-CH3
B. CH3-COO-CH2-CH3
C. HCOOCH3
D. CH3COOH
C©u 31. §Ó b¶o vÖ thÐp, ngêi ta tiÕn hµnh tr¸ng lªn bÒ mÆt thÐp mét líp máng thiÕc. H·y cho biÕt ph¶n øng chèng ¨n
mßn kim lo¹i trªn thuéc vµo ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y?
A. ph¬ng ph¸p ®iÖn hãa
B. ph¬ng ph¸p t¹o hîp kim kh«ng gØ.
C. ph¬ng ph¸p c¸ch ly
D. ph¬ng ph¸p dïng chÊt k×m h·m.
C©u 32. Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: X 
 C6H6 
 Y 
 Z 
 phenol. X , Y vµ Z lÇn lît lµ:
A.C6H12(xiclohexan); C6H5CH3 ; C6H5CH2Cl
B. C2H2; C6H5CH3 ; p-CH3C6H4Cl
C. C2H2; C6H5Cl ; C6H5ONa
D. CH4; C6H5Cl; C6H5ONa.
C©u 33.Cho c¸c chÊt r¾n sau: NaOH; Na2CO3; BaCO3; Fe(OH)3; KNO3; CuSO4; Nh÷ng chÊt nµo bÞ ph©n huû khi nung
ë nhiÖt ®é cao?
A. NaOH; Na2CO3; BaCO3; Fe(OH)3; KNO3; CuSO4
B. Na2CO3; BaCO3; Fe(OH)3; KNO3; CuSO4;
C. BaCO3; Fe(OH)3; KNO3; CuSO4;
D. BaCO3; Fe(OH)3; KNO3;
 axetilen 
 Y 
 Z 
 1-Brom-3-nitro benzen. X , Y vµ Z lÇn lît lµ:
C©u 34. Cho s¬ ®å sau: X 
A. CaC2; C6H6; C6H5NO2
B. CH4; C6H6; C6H5Br.
C. CaC2; C6H5CH3; C6H5CH2NO2
D. CH4; C6H5CH3; C6H5CH2Br.
C©u 35. H·y cho biÕt P t¸c dông víi ho¸ chÊt nµo sau ®©y: KClO3; O2; N2; Cu; H2SO4 ®Æc, nãng; HNO3 ®Æc, nãng;
A. KClO3; O2; N2; Cu; H2SO4 ®Æc, nãng; HNO3 ®Æc, nãng;
C. KClO3; O2; H2SO4 ®Æc, nãng; HNO3 ®Æc, nãng;
B. KClO3; O2; Cu; H2SO4 ®Æc, nãng; HNO3 ®Æc, nãng;
D. O2; H2SO4 ®Æc, nãng; HNO3 ®Æc, nãng;
C©u 36. Cho an®ehit X t¸c dông víi Ag2O/ dung dÞch NH3 thu ®îc axit cacboxylic Y. Hi®ro hãa hoµn toµn X thu
®îc rîu Z. Cho axit Y t¸c dông víi rîu Z thu ®îc este G cã c«ng thøc ph©n tö lµ C6H12O2. VËy an®ehit X lµ:

A. CH3CH=O
B. CH3CH2CH=O
C. CH2=CH-CHO
C©u 37. Qóa tr×nh tæng hîp supe photphat kÐp ®iÔn ra theo s¬ ®å sau:
Ca3(PO4)2

+ H2SO4
- CaSO4

H3PO4

+ Ca3(PO4)2

D. O=CH-CH=O

Ca(H2PO4)2

TÝnh khèi lîng dung dÞch H2SO4 70% ®· dïng ®Ó ®iÒu chÕ ®îc 468 kg Ca(H2PO4)2 theo s¬ ®å biÕn hãa trªn.
BiÕt hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh lµ 70%.
A. 350 gam
B. 500 gam
C. 700 gam
D. 800 gam
C©u 38. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H6O2. §un nãng X trong NaOH thu ®îc muèi X1 vµ an®ehit X2. MÆt
kh¸c, khi ®un nãng 0,1 mol X trong dung dÞch NaOH chøa Cu(OH)2 th× thu ®îc 0,2 mol Cu2O. VËy X lµ:
A. HCOO-CH=CH-CH3
B. CH3COO-CH=CH2
C. CH2=CH-COOCH3
D. O=CH-CH2-CH2-CH=O
C©u 39. Cho mét hçn hîp gåm 0,1 mol Fe3O4 vµ 0,3 mol Fe vµo 400 ml dung dÞch HCl , sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra
hoµn toµn thu ®îc dung dÞch X vµ cßn l¹i 5,6 gam Fe cha tan. VËy nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl ®· dïng lµ:
A. 2M
B. 2,5 M
C. 3 M
D. 3,5M
C©u 40. ChÊt h÷u c¬ X cã thµnh phÇn gåm C, H, O trong ®ã oxi chiÕm 53,33% vÒ khèi lîng. Khi thùc hiÖn ph¶n øng
tr¸ng g¬ng th× tõ 1 mol X cho 4 mol Ag.VËy c«ng thøc cña X lµ:
A. C2H4(CHO)2
B. CH2(CHO)2
C. (CHO)2
D. HCHO.
C©u 41. Cho a gam hçn hîp X gåm Cu, Ni, Mg vµo dung dÞch HCl d thu ®îc 5,6 lÝt khÝ H2 (®ktc) vµ cßn l¹i 3,2 gam
chÊt r¾n kh«ng tan. H·y cho biÕt nÕu cho toµn bé a gam hçn hîp trªn vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng d thu ®îc bao
nhiªu mol khÝ SO2 ?
A. 0,3 mol
B. 0,325 mol
C. 0,35 mol
D. 0,375 mol
C©u 42. §èt ch¸y hoµn toµn a gam C2H5OH thu ®îc 0,3 mol H2O. §èt ch¸y hoµn toµn b gam CH3COOH thu ®îc 0,3
mol H2O. H·y cho biÕt thùc hiÖn ph¶n øng este ho¸ gi÷a a gam rîu C2H5OH víi b mol CH3COOH (xóc t¸c H2SO4
®Æc) thu ®îc bao nhiªu gam este. BiÕt hiÖu suÊt ph¶n øng este ho¸ ®¹t 80%.
A. 17,6 gam
B. 14,08 gam
C. 8,8 gam
D. 7,04 gam.
C©u 43. Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp gåm Fe vµ Cu trong dung dÞch HNO3 d thu ®îc 0,2 mol NO2 vµ 0,1 mol NO.
TÝnh sè mol HNO3 ®· tham gia ph¶n øng.
C. 0,8 mol
A. 0,3 mol
B. 0,7 mol
D. 1,0 mol .
C©u 44. Hçn hîp X gåm 2 axetilen vµ mét hi®rocacbon kh«ng no m¹ch hë. LÊy 268,8 ml hçn hîp X cho tõ tõ qua b×nh
chøa níc brom d thÊy cã 3,2 gam brom. MÆt kh¸c, ®èt ch¸y hoµn toµn 268,8 ml hçn hîp X thu ®îc 1,408 gam
CO2. VËy hi®rocacbon cßn l¹i trong hçn hîp X cã c«ng thøc ph©n tö lµ:
A. C2H4
B. C3H6
C. C4H8
D. C4H6 .
C©u 45. Cho m gam hçn hîp X gam Zn, Fe vµ Mg vµo dung dÞch HCl d thu ®îc dung dÞch Y. Thªm tiÕp KNO3 d
vµo dung dÞch Y th× thu ®îc 0,672 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). VËy khèi lîng s¾t cã trong m gam hçn hîp X ban
®Çu lµ :
A. 1,68 gam
B. 3,36 gam
C. 5,04 gam
D. 6,72 gam.
C©u 46. §Ó thuû ph©n hoµn toµn 18,5 gam hçn hîp X gåm 2 este HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 cÇn dïng võa hÕt 200
ml dung dÞch NaOH. H·y x¸c ®Þnh nång ®é mol/l cña dung dÞch NaOH.
A. 1M
B. 1,25M
C. 1,5M
D. 1,75M.
C©u 47. Hçn hîp X gåm Fe vµ kim lo¹i R (ho¸ trÞ II). Tû lÖ mol cña Fe vµ R trong hçn hîp X lµ 1: 1. Cho a gam hçn
hîp X vµo 200 ml dung dÞch HCl 1,5M thu ®îc 2,24 lÝt H2 (®ktc) vµ dung dÞch Y. Cho dung dÞch Y vµo dung dÞch
AgNO3 d, tÝnh khèi lîng kÕt tña thu ®îc.
A. 43,05 gam
B. 48,45 gam
C. 53,85 gam
D. 56,68gam
C©u 48. §Ó thuû ph©n hoµn toµn 0,1 mol este X chøa mét lo¹i nhãm chøc cÇn dïng võa ®ñ 200 ml dung dÞch NaOH
1M thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm gåm 1 rîu no vµ 1 muèi cña axit no cã tæng khèi lîng lµ 19,8 gam. H·y cho biÕt cã
nhiªu este tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®ã?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
C©u 49. Cho 200 ml dung dÞch NaOH 2M vµo 100 ml dung dÞch chøa AlCl3 thu ®îc 7,8 gam kÕt tña. X¸c ®Þnh nång
®é mol/l cña dung dÞch AlCl3 .
A. 1M
B. 1,25M
C. 1,4M
D. 0,8M
C©u 50. Hçn hîp X gåm axit axetic, rîu B vµ este E t¹o tõ axit axetic vµ rîu B ( tÊt c¶ ®Òu ®¬n chøc). §un nãng 0,1
mol hçn hîp X víi NaOH d, t¸ch lÊy lîng rîu sau ph¶n øng cho t¸c dông víi CuO thu ®îc an®ehit B1. Cho toµn
bé B1 t¸c dông víi Ag2O d trong NH3 thu ®îc 32,4 gam Ag. H·y cho biÕt B lµ rîu nµo sau ®©y :
A. CH3OH
B. C2H5OH
C. CH3CH2CH2OH
D. CH2=CH-CH2OH
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§Ò sè 1 (Thêi gian 90 phót)
1. Tæng sè h¹t c¬ b¶n trong nguyªn tö nguyªn tè X lµ 36, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu gÊp ®«i sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn, sè khèi cña X lµ:
A. 12
B. 24
C. 36
D. kÕt qu¶ kh¸c
2. Trén lÉn dung dÞch chøa 1 gam NaOH víi dung dÞch chøa 1 gam HCl, dung dÞch thu ®îc cã gi¸ trÞ :
A. pH > 7
B. pH = 7
C. pH < 7
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
3. CÊu h×nh electron nµo sau ®©y lµ cña Na+:
A. 1s22s22p6
B. 1s22s22p63s1
C. 1s22s22p5
D. 1s22s22p63s2
4. Sôc 3 lÝt NH3 vµo 5 lÝt H2O, thÓ tÝch dung dÞch NH3 thu ®îc lµ:
A. 3 lÝt
B. 5 lÝt
C. 4 lÝt
D. 8 lÝt
5. KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng ®óng vÒ Ca2+:
A. cã ®iÖn tÝch lµ 2+ B. cã ®iÖn tÝch lµ +2 C. cã 18 electron
D. cã khèi lîng lµ 40 ®vC
6. Khi cho mét miÕng Ba vµo dung dÞch FeCl3, hiÖn tîng x¶y ra lµ:
A. xuÊt hiÖn kÕt tña mµu n©u ®á
B. xuÊt hiÖn kÕt tña mµu tr¾ng xanh
C. cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra
D. cã khÝ kh«ng mµu vµ kÕt tña n©u ®á
7. Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C3H8O, kh«ng t¸c dông víi Na, c«ng thøc cÊu t¹o nµo sau
®©y lµ cña X:
A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2OCH3
C. CH3CH(OH)CH3 C. tÊt c¶ ®Òu ®óng
8. Sè c«ng thøc cÊu t¹o (kh«ng kÓ ®ång ph©n h×nh häc) cña C4H8 lµ:
A. 3
B. 5
C. 4
D. 6
9. Dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó t¸ch CH3COOH khái hçn hîp gåm CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO:
A. NaOH
B. HCl
C. NaHSO3
D. HNO3
10. Tªn gäi cña HCHO lµ:
A. andehit fomic
B. fomaldehit
C. metanal
D. tÊt c¶ ®Òu ®óng
11. ChØ dïng thªm mét dung dÞch nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt Mg, Al, Al2O3:
A. HCl
B. H2SO4
C. NaOH
D. NH3
12. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña Fe2+:
A. chØ cã tÝnh oxi ho¸
B. chØ cã tÝnh khö
C. cã c¶ tÝnh oxi ho¸, tÝnh khö
D. kh«ng thÓ hiÖn tÝnh oxh ho¸, khö
13. Khi cho Fe t¸c dông víi dung dÞch HNO3, ®Ó thu ®îc Fe(NO3)2 cÇn cho:
A. Fe d
B. HNO3 d
C. HNO3 rÊt lo·ng
D. HNO3 rÊt ®Æc, nãng
14. Cho ph¶n øng:
aHCl + bMnO2  cMnCl2 + dCl2 + eH2O
C¸c gi¸ trÞ a, b, c, d, e lÇn lît lµ:
A. 4, 1, 1, 1, 2
B. 8, 2, 2, 1, 4
C. 8, 2, 2, 1, 4
D. 16, 2, 2, 1, 6
15. Ph©n kali ®îc ®¸nh gi¸ theo chØ sè nµo sau ®©y:
A. hµm lîng % vÒ khèi lîng K trong ph©n tö
B. hµm lîng % vÒ khèi lîng K2O trong ph©n tö
C. sè nguyªn tö K trong ph©n tö
D. hµm lîng % vÒ khèi lîng KOH trong ph©n tö
16. Cã thÓ dïng dung dÞch nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai dung dÞch Na2CO3 vµ NaCl:
A. quú tÝm
B. HCl
C. CaCl2
D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
17. Cho c¸c ion HS- (1), S2- (2), NH4+ (3), HSO4- (4), CO32- (5), Cl- (6). C¸c ion cã tÝnh axit lµ:
A. 1, 3, 5
B. 1, 2, 4
C. 1, 3, 4
D. 2, 4, 6
18. Trong ph¶n øng: 2NO2
+ H2O  HNO3 + HNO2. KhÝ NO2 ®ãng vai trß nµo sau ®©y:
A. chÊt oxi ho¸
B. chÊt khö
C. võa lµ chÊt oxi ho¸, võa lµ chÊt khö
D. kh«ng lµ chÊt oxi ho¸, kh«ng lµ chÊt khö
19. Cho FexOy vµo dung dÞch HNO3 lo·ng, x vµ y lÇn lît nhËn c¸c gi¸ trÞ nµo sau ®©y ®Ó x¶y ra ph¶n
øng oxi ho¸ - khö:
A. 1 vµ 1
B. 2 vµ 3
C. 3 vµ 4
D. c¶ A vµ C ®Òu ®óng
20. Tõ chÊt ban ®Çu lµ CuCl2, cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®Ó ®iÒu chÕ Cu nguyªn chÊt:
A. thuû luyÖn
B. nhiÖt luyÖn
C. ®iÖn ph©n dung dÞch D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
21. Sôc hÕt mét lîng khÝ Clo vµo dung dÞch hçn hîp NaBr vµ NaI, ®un nãng thu ®îc 1,17 g NaCl. Sè
mol hçn hîp NaBr vµ NaI ®· ph¶n øng lµ.
A. 0,1 mol
B. 0,15 mol
C. 1,5 mol
D. 0,02 mol
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22. Trén lÉn 1 lÝt dung dÞch HNO3 0,28M víi 1 lÝt dung dÞch NaOH 0,08M ®îc dung dÞch D, ®é pH cña
D lµ:
A. 7
B. 1
C. 2
D. 12
23. Cho 8,96 lÝt hçn hîp khÝ N2O vµ CO2 tõ qua b×nh ®ùng níc v«i trong d, thÊy chØ cã 2,24 lÝt khÝ
tho¸t ra. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña hçn hîp lÇn lît lµ:
A. 75% vµ 25%
B. 33,33% vµ 66,67
C. 45% vµ 55%
D. 25% vµ 75%
24. Cho dung dÞch chøa c¸c ion: Na+, Ca2+, H+, Cl–, Ba2+, Mg2+. Dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó t¸ch nhiÒu ion nhÊt ra
khái dung dÞch ?
A. Dung dÞch Na2CO3 võa ®ñ.
B. Dung dÞch K2CO3 võa ®ñ.

C. Dung dÞch NaOH võa ®ñ.
D. Dung dÞch Na2SO4 võa ®ñ.
25. Hoµ tan võa hÕt 3,89 gam hçn hîp Fe vµ Al trong 2 lÝt dung dÞch HCl thu ®îc 2,24 lÝt H2 (®ktc).
Nång ®é cña dung dÞch HCl lµ:
A. 0,3 M
B. 0,1 M
C. 0,2 M
D. 0,15 M
26. Mét dung dÞch HCl nång ®é 45% vµ mét dung dÞch HCl kh¸c cã nång ®é 15%. §Ó cã mét dung dÞch
míi cã nång ®é 20% th× cÇn ph¶i pha chÕ vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch theo tØ lÖ lµ:
A. 1 : 3
B. 3 : 1
C. 1 : 5
D. 5 : 1
27. Cho 0,685g hçn hîp gåm Mg, Zn vµo dung dÞch HCl d thÊy tho¸t ra 0,448 lÝt H2 (®ktc). C« c¹n
dung dÞch sau ph¶n øng, khèi lîng chÊt r¾n khan thu ®îc lµ:
A. 2,105 g
B. 3,95 g
C. 2,204 g
D. 1,885 g
28. Khö hoµn toµn 3,2 g hçn hîp CuO vµ Fe2O3 b»ng khÝ H2 thÊy t¹o ra 0,9 g H2O. Khèi lîng hçn hîp
kim lo¹i thu ®îc lµ:
A. 1,2 g
B. 1,6 g
C. 2,4 g
D. 2,6 g
29. Cho 24,4 g hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2. Sau ph¶n øng thu ®îc
39,4 g kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®îc m (g) muèi clorua. VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,66 g
B. 22,6 g
C. 26,6g
D. 6,26 g
30. Cho hçn hîp A gåm hai kim lo¹i kiÒm X, Y thuéc 2 chu kú liªn tiÕp cã khèi lîng 17g. Hßa tan hÕt
hçn hîp A trong H2O thu ®îc dung dÞch B. C« c¹n B thu ®îc 27,2 g chÊt r¾n. X, Y lµ:
A. Li, Na
B. Na, K
C. K, Rb
D. Rb, Cs
31. Mét chÊt cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C2H5. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt ®ã lµ:
A. C4H10
B. C6H14
C. C8H18
D. C4H8
32. §èt ch¸y mét axit no ®¬n chøc thu ®îc x mol CO2 vµ y mol H2O. x vµ y cã mèi quan hÖ:
A. x = y
B. x > y
C. x < y
D. tuú thuéc tõng axit
33. Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon X ta thu ®îc thÓ tÝch H2O gÊp ®«i thÓ tÝch CO2 ë cïng ®iÒu kiÖn. VËy
c«ng thøc ph©n tö cña X lµ:
A. CnH2n (n  2)
B. CnH2n+4 (n  1)
C. CnH2n+2 (n )
D. CH4 lµ hidrocacbon duy nhÊt.
34. Khi ®èt ch¸y mét hîp chÊt h÷u c¬ X ngêi ta thu ®îc CO2, N2 vµ h¬i níc. C©u kh¼ng ®Þnh nµo sau
®©y ®óng:
A. Trong X cã cacbon, oxi vµ hi®ro.
B. Trong X cã chøa cacbon, hi®ro, nit¬ vµ cã thÓ cã oxi.
C. Trong X cã chøa oxi, hi®ro, nit¬ vµ cã thÓ cã cacbon.
D. Trong X cã chøa cacbon, oxi, hi®ro vµ cã thÓ nit¬.
35. Xµ phßng ho¸ hçn hîp gåm CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5 thu ®îc s¶n phÈm gåm:
A. hai muèi vµ hai rîu B. hai muèi vµ mét rîu C. mét muèi vµ hai rîu D. mét muèi vµ mét rîu
36. Cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai chÊt HCOOH vµ HCHO:
A. dung dÞch AgNO3/NH3
B. dung dÞch NaOH C. quú tÝm
D. Cu(OH)2
37. Cho c¸c ph¶n øng: CH3CHO  A  CH3COOH. A lµ chÊt nµo trong c¸c chÊt sau:
A. C2H5OH
B. CH3COONH4
C. CH3COONa
D. tÊt c¶ ®Òu ®óng
38. Trong c¸c chÊt HCOOH, CH3COOH, CH2=CH-COOH, C6H5COOH. ChÊt cã tÝnh axit m¹nh nhÊt lµ:
A. HCOOH
B. CH3COOH
C. CH2=CH-COOH D. C6H5COOH
39. Trong c¸c chÊt sau ®©y: C2H5OH, CH3OCH3, CH3COOH. ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ:
A. C2H5OH
B. CH3OCH3
C. CH3COOH
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
40. Khi ®èt ch¸y hÕt mét hîp chÊt A ®îc CO2 vµ H2O cã tû lÖ nCO : nH O  2 : 1 A lµ chÊt nµo trong c¸c
chÊt sau ®©y:
A. C4H6
B. C6H6
C. C2H6
D. C2H4
2
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41. §un nãng hçn hîp gåm hai rîu cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H10O thu ®îc 1 anken duy nhÊt, c«ng
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thøc cÊu t¹o cña hai rîu lµ:
CH3 – CH – CH2 – CH3
|
OH

A. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH vµ
B

CH3 – CH – CH2 – O H
|
CH3

vµ

CH3
|
CH3 – C – OH
|
CH3

CH3 – CH – CH2 – OH
|
CH3
d CH3 – CH – CH2 – CH3
vµ
CH3
|
|
CH3 – C – OH
OH
|
CH3
42. §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm CH4, C3H6 vµ C4H10 thu ®îc 17,6 g CO2 vµ 10,8 g H2O. m
cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2g
B. 4g
C. 6g
D. 8g
43. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hidrocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 11,2 lÝt CO2
(®ktc) vµ 9g H2O. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng:
A. Ankan
B. Anken
C. Ankin
D. Aren
44. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol hîp chÊt h÷u c¬ X chØ chøa C vµ H thu ®îc 3 mol CO2 vµ 4 mol H2O. X
lµ chÊt nµo trong nh÷ng chÊt sau:
A. C3H4
B. C3H8
C. C4H8
D. C4H10
45. Chia m (g) mét an®ehit X thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 3,36 lÝt CO2 (®ktc) vµ 2,7 gam H2O.
- PhÇn 2: Cho t¸c dông víi AgNO3/ NH3 d thu ®îc Ag kim lo¹i víi tØ lÖ mol nX : nAg= 1: 4. An®ehit X lµ:
A. An®ehit no ®¬n chøc B. An®ehit no 2 chøc. C. An®ehit fomic
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
46. Cho hçn hîp gåm 0,1 mol HCOOH vµ 0,2 mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 trong NH3
d th× khèi lîng Ag thu ®îc lµ;
A. 108 g
B. 10,8 g
C. 64,8 g
D. 6,48 g.
47. Chia a(g) hçn hîp hai rîu no, ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2,24 lÝt CO2(®ktc)
- PhÇn 2: Mang t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.
§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai anken nµy thu ®îc m (g)H2O. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 0,18 g
B. 1,8 g
C. 8,1 g
D. 0,36 g
48. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai an®ehit no, ®¬n chøc ®îc 0,4 mol CO2. Hi®o ho¸ hoµn toµn 2
an®ehit nµy cÇn 0,2 mol H2 ®îc hçn hîp hai rîu no ®¬n chøc. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai rîu
nµy th× sè mol H2O thu ®îc lµ:
A. 0,4 mol
B. 0,6 mol
C. 0,8 mol
D. 0,3 mol
49. §èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ehit X th× thu ®îc 5,4g H2O vµ 6,72 lÝt CO2 (®ktc)
VËy CTPT cña X lµ:
A. C2H4O
B. C4H6O2
C. C3H6O
D. C4H8O
50. §èt ch¸y hoµn toµn 0,01 mol este X thu ®îc 1,344 lÝt CO2 (®ktc) vµ 0,9 gam H2O. Khi thñy ph©n 0,1
mol X b»ng dung dÞch KOH ®îc 0,2 mol rîu etylic vµ 0,1 mol muèi. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. CH3COOC2H5
B. HCOOC2H5
C. COOC2H5
D. CH2(COOC2H5)2
|
COOC2H5
c. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH

vµ

4

§Ò sè 2
1. Nguyªn tö nguyªn tè X cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p63s2. VÞ trÝ cña X trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
A. nhãm IIA, chu k× 3
B. nhãm IIA, chu k× 2 C. nhãm IIA, chu k× 2
D. nhãm IIIA, chu k× 3
2. C¸c nguyªn tö vµ ion Ca2+, Cl- vµ Ar ®Òu cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p63s23p6. B¸n kÝnh cña c¸c
nguyªn tö vµ ion cã:
A. Ca2+ = Cl- = Ar
B. Ca2+ > Cl- > Ar
C. Ca2+ > Cl- > Ar
D. Cl- > Ar > Ca2+
3. Lu huúnh cã c¸c sè oxi ho¸ c¬ b¶n lµ -2, +4, +6. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña SO2:
A. cã tÝnh khö
B. võa cã tÝnh khö võa cã tÝnh oxi ho¸
C. cã tÝnh oxi ho¸
D. kh«ng cã tÝnh oxi ho¸, tÝnh khö
4. Trén lÉn dung dÞch chøa 0,1 mol Ba(OH)2 víi dung dÞch chøa 0,2 mol HCl thu ®îc dung dÞch cã:
A. pH = 7
B. pH > 7
C. pH < 7
D. cha tÝnh ®îc
5. Cho vµi giät quú tÝm vµo dung dÞch Na2CO3, mµu cña dung dÞch thu ®îc lµ:
A. mµu tÝm
B. kh«ng mµu
C. mµu xanh
D. mµu ®á
6. Trong c¸c hîp chÊt: HCl, Cl2, Cl2O7, MnCl2, HClO. Sè oxi hãa cña clo lÇn lît lµ:
A. -1, 0, +7, +1 vµ -1

B. -1, 0, +7, -1 vµ +1 C. +1, 0, +7, +1 vµ -1

7. Ph¶n øng: 2KOH + Cl2  KCl + KClO + H2O
A. ph¶n øng oxi hãa - khö

D. -1, 0, +2, +1 vµ -1

Thuéc lo¹i:

B. kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng oxi hãa - khö

C. ph¶n øng hãa hîp
D. ph¶n øng céng hîp
8. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon X thu ®îc CO2 vµ H2O cã cïng thÓ tÝch ë cïng ®iÒu kiÖn, X
thuéc d·y ®ång ®¼ng cña:
A. ankan
B. anken
C. ankin
D. aren
9. Sè ®ång ph©n cña c¸c chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H12 lµ:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
10. §èt ch¸y hoµn toµn hîp chÊt h÷u c¬ Y thu ®îc CO2, H2O, HCl. KÕt luËn nµo sao ®©y ®óng víi Y:
A. ph©n tö chøa cacbon, hi®ro, oxi vµ clo
B. ph©n tö chøa cacbon, hi®ro vµ clo
C. ph©n tö chøa cacbon, hi®ro, clo vµ cã thÓ cã oxi
D. ph©n tö chø cacbon, hi®ro, oxi vµ cã thÓ cã clo
11. Cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai chÊt khÝ SO2 vµ CO2:
A. dung dÞch NaOH
B. dung dÞch Ca(OH)2
C. dung dÞch Br2
D. giÊy quú Èm
12. ChØ dïng thªm mét thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch: NaCl, NH4Cl, AlCl3, FeCl2, CuCl2,
(NH4)2SO4:
A. BaCl2
B. Ba(OH)2
C. NaOH
D. quú tÝm
13. ChØ dïng thªm dung dÞch H2SO4 lo·ng, cã thÓ nhËn biÕt ®îc bao nhiªu trong sè c¸c kim lo¹i Al, Mg, Fe,
Cu, Ba:
A. 1
B. 2
C. 3
D. tÊt c¶
14. HiÖn tîng x¶y ra khi trén lÉn hai dung dÞch AlCl3 vµ Na2CO3 lµ:
A. t¹o kÕt tña tr¾ng
B. cã khÝ kh«ng mµu vµ kÕt tña keo tr¾ng
C. cã khÝ kh«ng mµu
D. kh«ng cã hiÖn tîng g×
15. Khi cho Fe3O4 t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HCl, s¶n phÈm muèi thu ®îc lµ:
A. FeCl2
B. FeCl3
C. hçn hîp FeCl2 vµ FeCl3
D. kh«ng ph¶n øng
16. Khi cho HCl t¸c dông víi lîng d dung dÞch NaOH, c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc chÊt r¾n
khan gåm:
A. NaCl vµ NaOH d
B. NaCl
C. NaCl vµ NaClO
D. kh«ng thu ®îc muèi khan
17. Trén lÉn bét Fe vµ S, ®èt ch¸y ®Ó ph¶n øng x¶y ra hÕt, muèi thu ®îc lµ:
A. FeS
B. FeS2
C. Fe2S3
D. Fe3S4
18. §Ó nhËn biÕt hai dung dÞch KCl vµ NaCl ngêi ta dïng thuèc thö nµo sau ®©y:
A. quú tÝm
B. ®èt ch¸y trªn ngän löa ®Ìn cån
C. dung dÞch AgNO3
D. kh«ng nhËn biÕt ®îc
19. Dïng thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c gãi bét r¾n Al, Fe + Fe2O3, Fe2O3, CuO:
A. NaOH
B. HCl
C. Ba(OH)2
D. kh«ng nhËn biÕt ®îc
20. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ph©n ®¹m, ngêi ta dùa vµo chØ sè:
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A. % khèi lîng NO trong ph©n tö
B. % khèi lîng HNO3 trong ph©n tö
C. % khèi lîng N trong ph©n tö
D. % khèi lîng NH3 trong ph©n tö
21. KhÝ th¶i chñ yÕu g©y ra hiÖn tîng ma axit lµ:
A. CO
B. SO2
C. CO2
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
22. QuÆng ®olomit bao gåm c¸c chÊt:
A. CaO vµ BaO B. CaCO3 vµ BaCO3 C. MgCO3 vµ CaCO3
D. BaCO3 vµ MgCO3
23. Cã thÓ dïng dung dÞch nµo sau ®©y ®Ó t¸ch Ag khái hçn hîp chÊt r¾n gåm: Fe, Pb, Cu, Ag mµ kh«ng lµm
thay ®æi khèi lîng Ag:
A. HCl
B. NaOH
C. AgNO3
D. Fe(NO3)3
24. §Ó ®iÒu chÕ ®îc hçn hîp 26 lÝt H2 vµ CO cã tØ khèi h¬i ®èi víi metan b»ng 1,5 th× VH vµ CO cÇn lÊy lµ:
A. 4 lÝt vµ 22 lÝt B. 22 lÝt vµ 4 lÝt
C. 8 lÝt vµ 44 lÝt
D. 44 lÝt vµ 8 lÝt
25. Hßa tan 4,59g Al b»ng dung dÞch HNO3 thu ®îc hçn hîp khÝ NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i ®èi víi hi®ro
b»ng 16,75. ThÓ tÝch NO vµ N2O thu ®îc lµ:
A. 2,24 lÝt vµ 6,72 lÝt
B. 2,016 lÝt vµ 0,672 lÝt
C. 0,672 lÝt vµ 2,016 lÝt
D. 1,972 lÝt vµ 0,448 lÝt
26. Cho 1,22g hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2. Sau ph¶n øng thu ®îc 1,97g
kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®îc m(g) muèi clorua. VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,33 g
B. 1,6 g
C. 13,3g
D. 6,26 g
27. Hoµ tan hÕt 38,6g hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M trong dung dÞch thÊy tho¸t ra 14,56 lÝt H2 (®ktc). Khèi
lîng hçn hîp muèi clorua khan thu ®îc lµ:
A. 32,45 g
B. 42,375 g
C. 20,01g
D. 28,9 g
28. Trén 2,7g Al víi 2,4g Fe2O3 råi nung nãng ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m. Sau ph¶n øng ta thu ®îc
m (g) hçn hîp chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 1,12
B. 2,04
C. 5,1
D. 10,2
29. Cho luång khÝ H2 ®i qua èng ®ùng 20 gam Fe2O3 thu ®îc 4,5g H2O vµ m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 15,5 gam
B. 16 gam
C. 18 gam
D. 8 gam
30. Nhóng 1 thanh nh«m nÆng 50g vµo 400ml dung dÞch CuSO4 0,5M. Sau mét thêi gian lÊy thanh nh«m ra
c©n nÆng 51,38g. Khèi lîng Cu tho¸t ra lµ:
A. 0,64 g
B. 1,28 g
C. 1,92 g
D. 2,56g
31. §èt ch¸y hoµn toµn mét an®ehit no, ®¬n chøc thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ mol lµ:
A. CO2 = H2O
B. CO2 > H2O
C. CO2 < H2O
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
32. §Ó t¸ch CH3CHO ra khái hçn hîp gåm CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH ngêi ta cã thÓ dïng c¸c ho¸ chÊt
nµo sau ®©y:
A. NaHSO3 vµ HCl B. AgNO3 trong NH3
C. NaOH vµ HCl
D. AgNO3 trong NH3 vµ HCl
33. BËc cña rîu ®îc x¸c ®Þnh vµo yÕu tè nµo sau ®©y:
A. sè nhãm OH trong ph©n tö
B. bËc nguyªn tö cacbon chøa nhãm OH
C. sè nguyªn tö cacbon
D. sè nguyªn tö oxi trong ph©n tö
34. Cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë C2H4O2 cho ph¶n øng tr¸ng g¬ng ?
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
35. Trong c¸c chÊt CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH vµ CH3COOC2H5. ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ:
A. CH3CHO
B. CH3COOC2H5
C. C2H5OH
D. CH3COOH
36. ChØ dïng mét ho¸ chÊt nµo trong c¸c chÊt díi ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt láng C2H5OH, etilenglycol,
glucoz¬, CH3CHO:
A. dung dÞch AgNO3 trong NH3
B. Cu(OH)2
C. quú tÝm
D. NaHSO3
37. §Ó ®iÒu chÕ phenol, s¬ ®å ph¶n øng nµo sau ®©y lµ ®óng:
Cl
dd NaOH
 C6H5OH
A. C6H6 
C6H5Cl 
Fe
2

2

Cl
HCl
NaOH ®Æc, d

 C6H5OH
 C6H5ONa 
B. C6H6 
C6H5Cl 
Fe
P cao, t cao
2

0

CH 3Cl
AlCl3

O2

C. C6H6  C6H5CH3  C6H5OH
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng
38. §Ó t¸ch C6H5OH khái hçn hîp víi C6H6, C6H5NH2 ngêi ta cÇn dïng lÇn lît c¸c ho¸ chÊt nµo sau ®©y
(kh«ng kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lÝ):
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A. NaOH vµ HCl
B. H2O vµ CO2
C. Br2 vµ HCl
D. HCl vµ NaOH
39. Khi ®èt ch¸y muèi CH3COONa, chÊt r¾n thu ®îc lµ:
A. NaOH
B. Na2CO3
C. Na2O
D. kh«ng thu ®îc chÊt r¾n nµo
40. Trong c¸c chÊt C3H6, C3H6O, C3H8O, C3H6O2. ChÊt cã % khèi lîng cacbon nhá nhÊt lµ:
A. C3H6
B. C3H6O
C. C3H8O
D. C3H6O2
41. X lµ hîp chÊt h÷u c¬ cã ph©n tö khèi lµ 124®vC. Thµnh phÇn khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ: 67,75% C,
6,45% H, 25,8% O. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ:
A. C6H6O
B. C7H10O2
C. C7H8O2
D. C8H10O2
42. Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H6O, kh«ng t¸c dông víi Na, kh«ng cã ph¶n øng tr¸ng
g¬ng. X cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ:
A. CH3COCH3
B. CH2=CH-CH2-OH C. CH3CH2CHO
D. tÊt c¶ ®Òu sai
43. Cho ph¬ng tr×nh hãa häc:
2X + 5O2  4CO2 + 4H2O
C«ng thøc ph©n tö cña X lµ:
A. C2H2
B. C2H4
C. C2H4O
D. C2H4O2
44. Cho este CH3COOC6H5 t¸c dông hÕt víi dung dÞch NaOH ngêi ta thu ®îc:
A. CH3COONa vµ C6H5OH B. CH3COONa vµ C6H5ONa C. CH3COOH vµ C6H5OH D. CH3COOH vµ C6H5ONa
45. Trong c¸c chÊt sau: CH3COCH3, CH3COOH, CH3CHO, CH3CH2OH. ChÊt cã kh¶ n¨ng tan trong níc nhiÒu nhÊt lµ:
A. CH3COCH3

B. CH3COOH

C. CH3CHO

D. CH3CH2OH

46. §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol ankin ®îc 0,2 mol H2O. NÕu hi®ro ho¸ hoµn toµn 0,1 mol ankin nµy råi ®èt th× sè
mol H2O thu ®îc lµ:
A. 0,6 mol

B. 0,5 mol

C. 0,4 mol

D. 0,3 mol.

47. A, B lµ hai rîu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho hçn hîp gåm 1,6g A vµ 2,3g B t¸c dông hÕt
víi Na thu ®îc 1,12 lÝt H2 (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña 2 rîu lµ:
A. CH3OH, C2H5OH
B. C2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH, C5H11OH.
48. Cho 1,5 gam mét an®ehit t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 trong amoniac, thu ®îc 21,6 gam b¹c kim lo¹i. C«ng
thøc cÊu t¹o cña an®ehit lµ:
A. OHC – CHO
B. CH2=CH-CHO
C. HCHO
D. CH3-CH2-CHO
49. §èt ch¸y hçn hîp 2 an®ehit no ®¬n chøc thu ®îc 6,72 lit (®ktc) CO2. Khi hi®ro ho¸ hoµn toµn an®ehit cÇn 4,48 lÝt
(®ktc) H2 thu ®îc hçn hîp 2 rîu no ®¬n chøc. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 rîu th× khèi lîng H2O thu ®îc lµ:

A. 18 gam

B. 9 gam

C. 27 gam

D. 36 gam

50. Khi cho 4,6 g rîu ®¬n chøc no t¸c dông víi Na (d) sinh ra 1,68 lÝt khÝ H2 (®ktc). MA  92®vC. C«ng
thøc ph©n tö cña A lµ:
A. C4H8(OH)2

B. C3H4(OH)4

C. C3H6(OH)2

§Ò sè 3.
1. CÊu h×nh electron nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. 1s22s22p3
B. 1s22s22p6

D. C2H5(OH)3
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C. 1s22s12p4
D. 1s22s22p5
2. KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng ®óng vÒ Na+:
A. cã 11 electron
B. cã ®iÖn tÝnh +1
C. cã 10 electron
D. cã sè khèi lµ 23 ®vC
3. Nguyªn tö nguyªn tè A cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p3. VÞ trÝ cña X trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
A. nhãm IIA, chu k× 3
B. nhãm IIIA chu k× 3
C. nhãm IIA chu k× 5
D. nhãm VA chu k× 2
4. Sè electron trong ion CO32- lµ:
A. 32
B. 30
C. 28
D. 34
5. Cho Fe(OH)n vµo dung dÞch HNO3 lo·ng, n nhËn gi¸ trÞ nh thÕ nµo ®Ó x¶y ra ph¶n øng oxi ho¸ khö ?
A. n = 1
B. n = 2
C. n = 3
D. c¶ A vµ C ®Òu ®óng
6. Cho vµi giät quú tÝm vµo èng nghiÖm ®ùng dung dÞch NH4Cl, mµu cña dung dÞch thu ®îc lµ:
A. mµu ®á
B. mµu xanh
C. kh«ng mµu
D. mµu tÝm
7. Cho mét miÕng Ba vµo dung dÞch (NH4)2SO4. HiÖn tîng x¶y ra lµ:
A. cã khÝ kh«ng mµu mïi khai vµ kÕt tña tr¾ng
B. cã kÕt tña tr¾ng
C. cã khÝ kh«ng mµu, mïi khai
D. kh«ng cã hiÖn tîng g× x¶y ra
8. C«ng thøc tæng qu¸t cña mét hîp chÊt h÷u c¬ cho biÕt:
A. tØ lÖ vÒ sè lîng c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
B. thµnh phÇn ®Þnh tÝnh cña c¸c nguyªn tè
C. sè lîng nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong ph©n tö
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
9. Nhãm chøc -COOH cã tªn gäi lµ:
A. cacbonyl
B. cacboxyl
C. cacboxylic
D. hi®roxyl
10. Thµnh phÇn cña ph©n ®¹m lµ:
A. NH4Cl
B. NH4NO3
C. (NH2)2CO
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
11. §Ó trung hoµ 2 lÝt dung dÞch hçn hîp NaOH 0,1M vµ KOH 0,1M cÇn:
A. 1 lÝt dung dÞch HCl 0,2M
B. 1 lÝt dung dÞch H2SO4 0,2M
C. 2 lÝt dung dÞch HNO3 0,1M
D. 2 lÝt dung dÞch HCl 0,4M
12. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña ®¬n chÊt lu huúnh:
A. lµ chÊt cã tÝnh khö
B. lµ chÊt cã tÝnh oxi ho¸
C. võa cã tÝnh oxi ho¸ võa cã tÝnh khö
D. kh«ng thÓ cã tÝnh oxi ho¸ khö
13. Dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó t¸ch CO2 khái hçn hîp víi SO2:
A. dung dÞch br«m
B. dung dÞch Ca(OH)2
C. dung dÞch NaOH
D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
14. Sôc 2,24 lÝt (®ktc) CO2 vµo dung dÞch chøa 0,2 mol NaOH, cho vµi giät quú tÝm vµo dung dÞch sau
ph¶n øng, mµu cña dung dÞch thu ®îc lµ:
A. mµu ®á
B. mµu xanh
C. mµu tÝm
D. kh«ng mµu
15. Hoµ tan m gam Na vµo níc ®îc 100 ml dung dÞch cã pH = 13. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 0,23 gam
B. 0,46 gam
C. 1,25 gam
D. 2,3 gam
16. Trén lÉn dung dÞch chøa 2 gam KOH víi dung dÞch chøa 1 gam HCl, chÊt r¾n thu ®îc khi c« c¹n
dung dÞch sau ph¶n øng lµ:
A. KCl
B. KCl vµ HCl
C. KOH vµ KCl
D. KOH
17. Sôc tõ tõ CO2 vµo dung dÞch níc v«i trong, hiÖn tîng thÝ nghiÖm quan s¸t ®îc lµ:

8

A. cã kÕt tña tr¾ng t¹o thµnh
B. kh«ng cã kÕt tña
C. CO2 kh«ng tan, tho¸t ra ngoµi
D. cã kÕt tña tr¾ng sau tan
18. Cho c¸c kim lo¹i Mg, Al, Pb, Cu, Ag. C¸c kim lo¹i ®Èy ®îc Fe ra khái Fe(NO3)3 lµ:
A. Mg, Pb vµ Cu
B. Al, Cu vµ Ag
C. Pb vµ Al
D. Mg vµ Al
19. §Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch NaOH, BaCl2, Na2CO3, HCl, H2SO4. Ngêi ta chØ dïng mét thuèc thö nµo
trong sè c¸c chÊt sau:
A. quú tÝm
B. AgNO3
C. Ba(OH)2
D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
20. §Ó ®iÒu chÕ Ca tõ CaCl2 ngêi ta sö dông ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y:
A. nhiÖt luyÖn
B. thuû luyÖn
C. ®iÖn ph©n
D. tÊt c¶ c¸c ph¬ng ph¸p ®Òu ®îc
21. Khi nhiÖt ph©n Fe(NO3)2, chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng lµ:
A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
D. Fe
t
22. Cho ph¶n øng 3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2. §iÒu kiÖn cña ph¶n øng lµ:
A. t = 5700C
B. t > 5700C
0
C. t < 570 C
D. ë nhiÖt ®é thêng
23. ChØ dïng mét dung dÞch axit vµ dung dÞch baz¬ nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c hîp kim Cu – Ag, Cu
– Al, Cu – Zn.
A. HCl vµ NaOH
B. H2SO4 vµ NaOH
C. NH3 vµ HNO3 lo·ng
D. NH3 vµ HCl
24. Cho ph¬ng tr×nh X + HNO3  Fe(NO3)3 + H2O
X cã thÓ lµ chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y:
A. FeO hoÆc Fe(OH)2
B. Fe3O4 hoÆc Fe
C. Fe(OH)3 hoÆc Fe2O3
D. Fe hoÆc FeO
25. Sôc V (lÝt) CO2 vµo dung dÞch chøa 1,5 mol Ca(OH)2 thu ®îc 100g kÕt tña. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 22,4
B. 33,6
C. 44,8
D. A vµ C ®óng
26. Trén 5,4g Al víi 8,0g CuO råi nung nãng ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m. Sau ph¶n øng ta thu
®îc m (g) hçn hîp chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 12,4(g)
B. 15,1(g)
C. 13,4(g)
D. 22,4(g)
27. Hßa tan 9,14g hçn hîp Cu, Mg, Fe b»ng mét lîng d dung dÞch HCl thu ®îc 7,84 lÝt khÝ A (®ktc),
2,54g chÊt r¾n B vµ dung dÞch C. C« c¹n dung dÞch C thu ®îc m(g) muèi, m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 31,45
B. 33,25
C. 39,49
D. 35,58
28. Cho 14,5 g hçn hîp Mg, Fe t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4 lo·ng thÊy tho¸t ra 6,72 lÝt H2 (®ktc).
C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc m(g) muèi khan. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 34,3g
B. 43,3g
C. 33,4g
D. 33,8g
29. Khö hoµn toµn 17,6g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3 cÇn 2,24 lÝt CO (ë ®ktc). Khèi lîng s¾t thu ®îc
lµ:
A. 14,5g
B. 15,5g
C. 16g
D. 16,5g
30. ChØ dïng mét thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt CH3CHO, C2H5OH, glixerin, glucoz¬:
A. quú tÝm
B. dung dÞch AgNO3 trong NH3
C. Cu(OH)2
D. dung dÞch br«m
31. Khi t¸ch níc tõ 2 rîu cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H10O (1700C, H2SO4 ®Æc) thu ®îc 3 anken
(kh«ng kÓ ®ång ph©n h×nh häc). C«ng thøc cÊu t¹o hai rîu lµ:
0

A. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH vµ
B. CH3 – CH – CH2 –
OH
|
CH3

vµ

CH3 – CH – CH2 – OH
|
CH3
CH3
|
CH3 – C – OH
|
CH3
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C. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH vµ

D.

CH3 – CH – CH2 – OH
|
CH3

vµ
CH3 – CH – CH2 –
CH3
|
OH

CH3
|
CH3 – C – OH
|
CH3

32. Cho sù chuyÓn ho¸ CH3COOH  X  CH3COONa. X lµ:
A. CH3COONH4
B. CH3COOC2H5
C. (CH3COO)2Ca
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®îc
33. Ph¬ng ph¸p chiÕt ®îc dïng ®Ó t¸ch:
A. c¸c chÊt cã nhiÖt ®é s«i kh¸c nhau
B. c¸c chÊt láng kh«ng tan vµo nhau
C. c¸c chÊt r¾n vµ láng
D. c¸c chÊt láng tan vµo nhau
34. Mét hi®rocacbon A cã tØ khèi h¬i so víi hidro lµ 14. A cã c«ng thøc ph©n tö lµ :
A. C2H4
B. CH4
C. C2H6
C. C3H6
35. Cho hai miÕng Na vµo hai èng nghiÖm, èng mét ®ùng C2H5OH, èng hai ®ùng CH3COOH cã nång ®é
nh nhau, tèc ®é ph¶n øng ë hai èng nghiÖm lµ:
A. nh nhau
B. èng mét m¹nh h¬n
C. èng hai m¹nh h¬n
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
36. Dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó t¸ch CH3CHO khái hçn hîp gåm CH3CHO, CH3COOH, CH3OH,
CH3OCH3
A. HCl
B. dung dÞch AgNO3 trong NH3
C. NaHSO3
D. NaOH
37. §Ó t¸ch C6H5NH2 khái hçn hîp víi C6H6, C6H5OH ngêi ta cÇn dïng lÇn lît c¸c ho¸ chÊt nµo sau
®©y (kh«ng kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lÝ):
A. HCl vµ NaOH
B. H2O vµ CO2
C. Br2 vµ HCl
D. NaOH vµ HCl
38. §Ó nhËn biÕt c¸c khÝ CH4, C2H4, C2H2 ngêi ta dïng thuèc thö nµo sau ®©y:
A. dung dÞch br«m
B. dung dÞch AgNO3 trong NH3
C. ®èt ch¸y trªn ngän löa ®Ìn cån
D. c¶ A, C ®Òu ®îc
39. TÝnh chÊt baz¬ cña metylamin m¹nh h¬n cña anilin v×:
A. Khèi lîng mol cña metylamin nhá h¬n.
B. Nhãm metyl lµm t¨ng mËt ®é e cña nguyªn tö N.
C. Nhãm phenyl lµm gi¶m mËt ®é e cña nguyªn tö N.
D. B vµ C ®óng.
40. §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt láng C6H6, C6H5CH3, C6H5CH=CH2
A. dung dÞch NaOH
B. dung dÞch HNO3
C. dung dÞch KMnO4
D. dung dÞch HCl
41. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng vÒ CH3CHO:
A. cã tÝnh khö
B. võa cã tÝnh oxi ho¸, võa cã tÝnh khö
C. cã tÝnh oxi ho¸
D. kh«ng cã tÝnh oxi ho¸, khö
42. Trong c¸c chÊt CH3NH2, C2H5NH2, (CH3)2NH, C6H5NH2. ChÊt cã tÝnh baz¬ m¹nh nhÊt lµ:
A. CH3NH2
B. C2H5NH2
C. (CH3)2NH
C. C6H5NH2
43. Cao su thiªn nhiªn lµ s¶n phÈm trïng hîp cña:
A. izopren
B. but-1,3-dien (butandien-1,3)
C. but-1,3-dien vµ stiren
D. but-1,3-dien vµ nitrin acrilic
44. §èt ch¸y mét lîng rîu ®¬n chøc X thu ®îc CO2 vµ h¬i níc theo tØ lÖ mol n CO :n H O = 4:5 . C«ng
2

2
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thøc ph©n tö cña X lµ:
A. C2H6O
B. C3H8O
C. C4H10O
D. C5H12O
45. §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm CH4, C2H6 vµ C2H2 thu ®îc 4,4g CO2 vµ 2,52 g H2O. m cã
gi¸ trÞ lµ:
A. 1,48g
B. 2,48 g
C. 14,8g
D. 24,7g
46. Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C3H6O2, X cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng, t¸c dông ®îc víi
NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. CH3CH2COOH
B. CH2(OH)CH2CHO
C. HCOOC2H5
D. CH3COOCH3
47. §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp hai ankan thu ®îc 9,45g H2O. Cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung
dÞch Ca(OH)2 d th× khèi lîng kÕt tña thu ®îc lµ:
A. 37,5g
B. 52,5g
C. 15g
D. 42,5g
48. §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol rîu no X cÇn ph¶i dïng 3,5 mol O2. X lµ:
A. Glixerin

B. Rîu metylic

C. Rîu etylic
D. Etilen glicol.
49. Chia a(g) hçn hîp hai rîu no, ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2,24 lÝt CO2(ë ®ktc)
- PhÇn 2: Mang t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.
§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai anken nµy thu ®îc m(g) H2O. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 0,18g
B. 1,8g
C. 8,1g
D. 0,36g
50. Khèi lîng glucoz¬ cÇn ®Ó ®iÒu chÕ 0,1 lÝt rîu etylic (d = 0,8g/ml), víi hiÖu suÊt 80% lµ:
A. 185,6g
B. 195,65g
C. 212,5g
D. 190,56g
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§Ò sè 4
1. Obitan nguyªn tö lµ:
A. khu vùc xung quanh h¹t nh©n, n¬i kh«ng cã electron
B. khu vùc xung quanh h¹t nh©n, n¬i x¸c suÊt cã mÆt cña electron lµ lín nhÊt
C. khu vùc xung quanh h¹t nh©n, n¬i x¸c suÊt cã mÆt cña electron lµ Ýt nhÊt
D. n¬i c¸c cÆp electron ®· ghÐp ®«i
2. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña nguyªn tö cã kÝ hiÖu 2311 Na lµ:
A. 23
B. 23+
C. 11
D. 11+
3. CÊu h×nh electron nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. 1s22s12p2
B. 1s22s22p4
C. 1s22s22p6
D. 1s22s22p1
4. Tªn gäi cña SO2 lµ:
A. khÝ sunfur¬
B. lu huúnh ®ioxit
C. lu huúnh (IV) oxit
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
5. Sè obitan nguyªn tö trong ph©n líp d lµ:
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
6. Nguyªn tö X cã cÊu h×nh electron ph©n líp ngoµi cïng lµ 3p5. Tæng sè electron trong vá nguyªn tö X
lµ:
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
7. MÖnh ®Ò nµo sau ®©y ®óng vÒ tÝnh chÊt cña H2S:
A. lµ chÊt khÝ dÔ tan trong níc
B. dung dÞch cã tÝnh axit
C. cã tÝnh khö
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
8. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C2H6O. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng :
A. X cã 2 ph©n tö cacbon, 6 ph©n tö hi®ro vµ 1 ph©n tö oxi.
B. X cã 2 nguyªn tö cacbon, 6 nguyªn tö hi®ro vµ 1 nguyªn tö oxi.
C. X lµ mét hi®ro cacbon.
D. X lµ mét dÉn xuÊt cña hi®ro cacbon.
9. Cho ph¬ng tr×nh hãa häc : X + 3O2  2CO2 + 3H2O
X lµ chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y :
A. C2H6
B. C2H6O
C. C2H4
D. C2H4O
10. C«ng thøc thùc nghiÖm cho biÕt:
A. thµnh phÇn ®Þnh tÝnh cña c¸c nguyªn tè trong ph©n tö
B. tØ lÖ sè lîng c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
C. sè lîng nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong ph©n tö
D. tÊt c¶ ®Òu ®óng
11. Cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y lµm thuèc thö ®Ó nhËn biÕt hai dung dÞch AlCl3 vµ ZnCl2:
A. dung dÞch NaOH
B. dung dÞch HCl
C. dung dÞch NH3
D. dung dÞch H2SO4
12. Trong c«ng nghiÖp ngêi ta dïng ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®Ó ®iÒu chÕ Al tõ Al2O3:
A. ®iÖn ph©n nãng ch¶y
B. thuû luyÖn
C. nhiÖt luyÖn
D. ®iÖn ph©n dung dÞch
13. §Ó ®iÒu chÕ Fe tõ FeCl2, ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y cho Fe tinh khiÕt nhÊt:
A. thuû luyÖn
B. nhiÖt luyÖn
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C. ®iÖn ph©n
D tÊt c¶ ®Òu nh nhau
14. Cho vµi giät quú tÝm vµo dung dÞch (NH4)2SO4. Mµu cña dung dÞch lµ:
A. mµu xanh
B. mµu ®á
C. mµu tÝm
D. kh«ng mµu
15. NhiÖt ph©n Cu(NO3)2, chÊt r¾n thu ®îc lµ:
A. Cu(NO2)2
B. CuO
C. Cu
D. Cu(NO3)2
16. Ph¶n øng ho¸ häc nµo sau ®©y chøng tá ®îc HCl cã tÝnh axit m¹nh h¬n H2CO3:
A. 2HCl + NaHCO3  2NaCl + CO2 + H2O
B. HCl + NaOH  NaCl + H2O
C. 2HCl + CaCO3  CaCl2 + CO2 + H2O
D. A vµ C ®Òu ®óng
17. Cho hçn hîp gåm hai kim lo¹i Ca vµ Mg tan hÕt trong dung dÞch HCl C% thÊy tho¸t ra lµ 0,05 gam
H2. Gi¸ trÞ cña C lµ:
A. 16,73
B. 19,73
C.
22,73
D. 25,73
H·y chän ®¸p sè ®óng. B,
18. Ngêi ta cho 150 ml dung dÞch H2SO4 2M vµo 200 gam dung dÞch H2SO4 5M. Nång ®é mol/l cña
dung dÞch thu ®îc lµ:
A. 1,5
B. 2,5
C. 3,5
D. 4,5
H·y chän ®¸p ¸n ®óng. C,
19. Cho c¸c ph¶n øng hãa häc:
1. Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2
2. Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2
3. Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO
4. Br2 + 2NaI  2NaBr + I2
5. Br2 + 2NaOH  NaBr + NaBrO
C¸c ph¶n øng hãa häc ®Ó chøng minh r»ng: tõ clo ®Õn iot tÝnh oxi hãa gi¶m lµ:
A. 1, 2
B. 1, 2, 3
C. 1, 2, 4
D. 1, 3, 5
20. Chän c¸c chÊt lµ hi®roxit lìng tÝnh trong sè c¸c hi®roxit sau:
A. Zn(OH)2.
B. Sn(OH)2.
C. Al(OH)3.
D. C¶ A, B, C.
21. §é pH lµ:
A. ®¹i lîng ®Æc trng cho nång ®é H+ trong dung dÞch
B. ®¹i lîng ®Æc trng cho nång ®é OH- trong dung dÞch
C. ®¹i lîng ®Æc trng cho nång ®é H+ còng nh OH- trong dung dÞch
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
22. ChØ ra c«ng thøc kh«ng ®óng vÒ c¸ch tÝnh ®é pH:
A. pH = - lg[H+]
B. [H+] = 10a th× pH = a
C. pH + pOH = 14

D. [H+].[OH-] = 10-14

23. Cã thÓ dïng dung dÞch nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c kim lo¹i Al, Fe, Cu:
A. dung dÞch Cu(NO3)2
B. dung dÞch HCl
C. dung dÞch NaOH
D. dung dÞch Fe(NO3)3
24. Cho mét ph©n tö gam SO3 vµo mét cèc níc sau ®ã thªm níc vµo ®Ó ®îc 0,5 lÝt dung dÞch A. Nång
®é mol cña dung dÞch A lµ:
A. 1M
B. 1,5M
C. 2M
D. 2,5M
25. Trong c¸c ph¶n øng sau ®©y, H2S thÓ hiÖn tÝnh khö:
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A. H2S + 2NaOH  Na2S + H2O
B. H2S + 2FeCl3  2FeCl2 + S + 2HCl
C. H2S + NaOH  NaHS + H2O
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
26. Cho 11,5 gam hçn hîp Zn vµ CuO t¸c dông võa hÕt víi 300 ml dung dÞch H2SO4 0,5M, % khèi lîng
cña Zn cã trong hçn hîp ban ®Çu lµ:
A. 57%
B. 62%
C. 69%
D. 73%
27. Hßa tan hoµn toµn 10g hçn hîp 2 kim lo¹i nhãm II trong dung dÞch HCl d t¹o ra 2,24 (l) khÝ H2(®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®îc gam muèi khan. Khèi lîng muèi khan thu ®îc lµ:
A. 1,71g
B. 17,1g
C. 3,42g
D. 34,2g
28. Hßa tan 10g hçn hîp 2 muèi cacbonat cña hai kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng dung dÞch HCl ta thu ®îc
dung dÞch A vµ 0,672 lÝt khÝ bay ra ë ®ktc. C« c¹n dung dÞch A th× thu ®îc m(g) muèi khan. m cã
gi¸ trÞ lµ:
A. 1,033g
B. 10,33g
C. 9,265g
D. 92,65g
29. Cho 32g hçn hîp CuO vµ Fe2O3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®îc 2 muèi cã tØ lÖ mol 1:1.
Khèi lîng cña CuO vµ Fe2O3 trong hçn hîp lÇn lît lµ:
A. 11g vµ 21g
B. 14g vµ 18g
C. 16g vµ 16g
D. 20g vµ 12g.
§¸p ¸n: C.
30. Cho 6,4g hçn hîp CuO vµ Fe2O3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®îc 2 muèi cã tØ lÖ mol 1 : 1.
Sè mol HCl ®· tham gia ph¶n øng lµ:
A. 0,1 mol

B. 0,15 mol

C. 0,2 mol
D. 0,3 mol.
§¸p ¸n: C.
31. Cho c¸c chÊt : CH4, C2H6, C3H8, C4H10. ChÊt cã phÇn tr¨m vÒ khèi lîng cacbon lín nhÊt lµ :
A. CH4
B. C2H6
C. C3H8
D. C4H10
32. ChÊt nµo sau ®©y lµ ®ång ®¼ng cña metan :
A. C2H4
B. C3H6
C. C3H8
D. C4H8
33. Cã ba chÊt : CH3 - CH3, CH3 - CH = CH2, CH2= CH - CH = CH2. chØ dïng dung dÞch brom cã thÓ
nhËn biÕt ®îc bao nhiªu chÊt ?
A. Kh«ng nhËn biÕt ®îc
B. Mét chÊt
C. Hai chÊt
D. C¶ ba chÊt
34. CÊu t¹o ®Æc biÖt cña ph©n tö benzen lµ:
A. Ph©n tö cã vßng 6 c¹nh.
B. Ph©n tö cã ba liªn kÕt ®«i.
C. Ph©n tö cã vßng 6 c¹nh chøa 3 liªn kÕt ®«i xen kÏ 3 liªn kÕt ®¬n.
D. Ph©n tö cã vßng 6 c¹nh chøa liªn kÕt ®«i vµ liªn kÕt ®¬n.
H·y chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn.
35. X cã c«ng thøc ph©n tö C3H6O2. X t¸c dông víi dung dÞch NaOH, kh«ng cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng,
c«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. CH3CH2COOH
B. CH3COOCH3
C. HCOOCH2CH3
D. HOCH2CH2CHO
36. Ph¬ng ph¸p chng cÊt ®îc dïng ®Ó:
A. t¸ch c¸c chÊt cã nhiÖt ®é s«i kh¸c nhau
B. t¸ch c¸c chÊt láng kh«ng tan vµo nhau
C. t¸ch chÊt r¾n khái chÊt láng
D. t¸ch chÊt khÝ khái chÊt láng
37. Trong c¸c chÊt CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C6H5OH. ChÊt cã ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong
nhãm OH lín nhÊt lµ:
A. CH3OH
B. C2H5OH
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C. C3H7OH
D. C6H5OH
38. §Ó t¸ch hçn hîp gåm C4H9OH vµ phenol, ta ph¶i dïng c¸c ho¸ chÊt nµo sau ®©y (kh«ng kÓ xóc t¸c vµ
c¸c ph¬ng ph¸p vËt lÝ):
A. Na vµ HCl
B. Dung dÞch NaOH vµ HCl
C. dung dÞch br«m vµ NaOH
D. dung dÞch br«m vµ HCl
39. §Ó ®iÒu chÕ phenol tõ chÊt ban ®Çu lµ benzen, ta ph¶i sö dông c¸c ho¸ chÊt nµo sau ®©y (kh«ng kÓ
c¸c ph¬ng ph¸p vËt lÝ vµ c¸c chÊt xóc t¸c):
A. khÝ clo vµ dung dÞch NaOH lo·ng. B. khÝ Cl2 vµ dung dÞch HCl
C. khÝ clo dung dÞch HCl vµ NaOH ®Æc
D. Cl2 dung dÞch HCl vµ NaOH lo·ng
40. BiÕt 0,01 mol hi®ro cacbon X cã thÓ t¸c dông võa hÕt víi 100 ml dung dÞch brom 0,1M. VËy X lµ
hi®ro cacbon nµo trong sè c¸c chÊt sau ?
A. CH4
B. C2H2
C. C2H4
D. C6H6
41. Cho ph¬ng tr×nh hãa häc :
2X + 6O2  4CO2 + 6H2O.
X lµ chÊt nµo sau ®©y :
A. C2H2
B. C2H6O
C. C3H8
D. C3H6O2
42. Nhãm chøc -CHO cã tªn lµ:
A. cacbonyl
B. cacboxyl
C. hi®roxyl
D. tªn gäi kh¸c
43. Glucoz¬ kh«ng cã ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y?
A. Na
B. H2O.
C. Cu(OH)2
D. Dung dÞch AgNO3 trong NH3.
44. Cho c¸c hîp chÊt h÷u c¬: phenyl metyl ete (anisol), toluen, anilin, phenol. Trong c¸c chÊt ®· cho,
nh÷ng chÊt cã thÓ lµm mÊt mµu dung dÞch brom lµ:
A. Toluen, anilin, phenol.
B. Phenyl metyl ete, anilin, phenol.
C. Phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol.
D. Phenyl metyl ete, toluen, phenol.
45. Cã bèn chÊt: axit axetic, glixerol, rîu etylic, glucoz¬. ChØ dïng thªm mét chÊt nµo sau ®©y ®Ó nhËn
biÕt?
A. Quú tÝm
B. CaCO3.
C. CuO
D. Cu(OH)2 trong m«i trêng kiÒm.
46. §èt ch¸y hÕt 0,15 mol hçn hîp gåm hai axit kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng cña axit no, ®¬n chøc
thu ®îc 8,064 lÝt CO2 (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña hai axit lµ:
A. HCOOH vµ CH3COOH
B. CH3COOH vµ C2H5COOH
C. C2H5COOH vµ C3H7COOH
D. C3H7COOH vµ C4H9COOH
47. Cho 3,0 gam mét an®ehit t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 trong NH3, thu ®îc 43,2 gam b¹c kim
lo¹i. C«ng thøc cÊu t¹o cña an®ehit lµ:
A. HOC - CHO
B. CH3CHO
C. HCHO
D. C2H5CHO
48. Cho hçn hîp gåm 0,02 mol HCOOH vµ 0,02 mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 trong
NH3 th× khèi lîng Ag thu ®îc lµ:
A. 10.8g
B. 12,96g.
C. 2,16g.
D. 21,6g.
49. Mét aminoaxit no X chØ chøa mét nhãm - NH2 vµ mét nhãm - COOH. Cho 0,89g X ph¶n øng võa ®ñ
víi HCl t¹o ra 1,255g muèi. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. H2N - CH2 - COOH.
B. CH3 - CH(NH2) - COOH
C. H2NCH2CH2CH2COOH.
D. A, B, C ®Òu ®óng.
50. Chia hçn hîp X gåm hai axit ®Òu ®¬n chøc, cã cïng sè nguyªn tö cacbon (Y lµ axit no, Z kh«ng no
chøa mét liªn kÕt ®«i). Chia X thµnh ba phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1: t¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 0,5M.
- PhÇn 2: ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 3,36 lÝt CO2(®ktc).
C«ng thøc ph©n tö cña Y vµ cña Z lµ:
A. C2H4O2 vµ C2H2O2
B. C4H6O4 vµ C4H4O4
C. C4H8O2 vµ C4H6O2
D. C3H6O2 vµ C3H4O2

§Ò sè 5
1. CÊu h×nh electron nµo sau ®©y lµ cña Mg2+ (Z = 12)
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A. 1s22s22p63s2
B. 1s22s22p6
2
2
6
2
4
C. 1s 2s 2p 3s 3p
D. cÊu h×nh electron kh¸c
2. Cho c¸c chÊt Al, Mg, Si, S. TrËt tù s¾p xÕp c¸c chÊt theo thø tù t¨ng dÇn b¸n kÝnh nguyªn tö lµ:
A. Al < Mg < S < Si
B. Mg < Al < S < Si
C. S < Mg < Si < Al
D. Al < Mg < Si < S
3. Nguyªn tö X cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p63s2. VÞ trÝ cña X trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
A. nhãm IIA, chu k× 3
B. nhãm IIIA, chu k× 2
C. nhãm IIIA, chu k× 2
D. nhãm IIIA, chu k× 3
4. Tæng sè electron trong ion NO3- lµ:
A. 31
C. 32
C. 29
D. 33
5. Cho miÕng giÊy quú tÝm vµo dung dÞch FeCl3, mµu cña miÕng giÊy quú lµ:
A. xanh
B. ®á
C. tÝm
D. kh«ng mµu
6. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng vÒ tÝnh chÊt cña ion HCO3-:
A. cã tÝnh axit
B. cã tÝnh baz¬
C. cã c¶ tÝnh axit vµ baz¬
D. kh«ng cã tÝnh axit vµ baz¬
7. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cho biÕt:
A. thµnh phÇn ®Þnh tÝnh cña c¸c nguyªn tè
B. tØ lÖ vÒ sè lîng c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
C. sè lîng nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong ph©n tö
D. trËt tù liªn kÕt cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
8. TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng nhÊt cña c¸c ankan lµ:
A. ph¶n øng thÕ
B. ph¶n øng céng
C. ph¶n øng oxi ho¸
D. ph¶n øng ®èt ch¸y
9. C«ng thøc cÊu t¹o cho biÕt:
A. sè lîng nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong ph©n tö
B. thø tù kÕt hîp cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
C. c¸ch liªn kÕt c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
10. Nhãm chøc -NH2 cã tªn gäi lµ:
A. amino
B. nitro
C. amin
D. nitrin
11. Thµnh phÇn cña gang bao gåm:
A. s¾t vµ cacbon
B. s¾t vµ nh«m
C. s¾t vµ silic
D. s¾t vµ s¾t oxit
12. Cho tõ tõ dung dÞch KOH vµo dung dÞch AlCl3, hiÖn tîng quan s¸t ®îc lµ:
A. t¹o kÕt tña tr¾ng
B. t¹o khÝ kh«ng mµu
C. t¹o kÕt tña tr¾ng sau ®ã tan
D. kh«ng cã hiÖn tîng g× x¶y ra
13. Cho a mol Fe vµo dung dÞch chøa b mol AgNO3, a vµ b cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo ®Ó thu ®îc Fe(NO3)3
sau ph¶n øng:
A. b = 2a
B. b ≥ 2a
C. b = 3a
C. b ≥ 3a
14. ChØ dïng dung dÞch quú tÝm cã thÓ nhËn biÕt ®îc bao nhiªu trong sè c¸c dung dÞch: NaOH, HCl,
Na2CO3, Ba(OH)2, NH4Cl.
A. 2 dung dÞch
B. 3 dung dÞch
C. 4 dung dÞch
D. tÊt c¶ c¸c dung dÞch
15. ChØ dïng mét dung dÞch nµo trong c¸c dung dÞch sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai chÊt r¾n Fe2O3 vµ Fe3O4:
A. dung dÞch HCl
B. dung dÞch H2SO4 lo·ng
C. dung dÞch HNO3 lo·ng
D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
16. §Ó t¸ch riªng c¸c chÊt khái hçn hîp gåm FeO, CuO, Al2O3 cÇn ph¶i dïng c¸c ho¸ chÊt nµo sau ®©y
(kh«ng kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lÝ):
A. dung dÞch HCl vµ HNO3
B. NaOH vµ HCl
C. HCl vµ CuCl2
D. H2O vµ H2SO4
17. Khi nhiÖt ph©n hÕt AgNO3, chÊt r¾n thu ®îc lµ:
A. Ag
B. Ag2O
C. AgNO3
D. AgNO2
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18. Chç nèi hai ®Çu d©y ®iÖn lµm b»ng ®ång vµ nh«m ®Ó ngoµi trêi rÊt nhanh bÞ ®øt háng, t¹o thµnh líp
bét xèp mµu tr¾ng, hiÖn tîng ho¸ häc ®· x¶y ra lµ:
A. ph¶n øng cña nh«m vµ ®ång
B. x¶y ra qu¸ tr×nh ¨n mßn ho¸ häc
C. x¶y ra qu¸ tr×nh ¨n mßn ®iÖn ho¸
D. do ®ång vµ nh«m t¸c dung víi oxi trong kh«ng khÝ
19. Dïng thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai lä ®ùng khÝ kh«ng mµu chøa O2 vµ h¬i níc:
A. CuSO4 khan
B. H2SO4 ®Æc
C. dung dÞch KOH
D. quú tÝm
20. Cã c¸c dung dÞch NH3, NaOH vµ Ba(OH)2 cïng nång ®é mol/l. Gi¸ trÞ pH cña c¸c dung dÞch nµy lÇn
lît lµ a, b, c th× :
A. a = b = c
B. a > b > c
C. a < b < c
D. a > c > b
21. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ NaOH  X  Y  NaCl.
X, Y lÇn lît lµ:
A. Na2O vµ Na2CO3
B. NaHCO3 vµ Na2CO3
C. Na2CO3 vµ Na2SO4
D. c¶ B vµ C ®Òu ®îc
22. Cho ph¶n øng:
t
Fe + H2O 
 FeO + H2
§iÒu kiÖn cña ph¶n øng lµ:
A. t = 5700C
B. t > 5700C
C. t < 5700C
D. c¶ B vµ C ®Òu ®îc
23. Cho dung dÞch HNO3 lo·ng vµo èng nghiÖm chøa Fe(OH)n. Gi¸ trÞ cña n nh thÕ nµo ®Ó x¶y ra ph¶n
øng oxi ho¸ - khö:
A. n = 1
B. n = 2
C. n = 3
D. A vµ B ®Òu ®îc
24. Cho s¬ ®å ph¶n øng
0

Na
NaCl

Y
NaCl

X
HCl
X, Y, Z lÇn lît lµ c¸c chÊt nµo sau ®©y:
A. Cl2, NaOH vµ CaCl2
C. Cl2, NaOH vµ BaCl2
25.

Na2CO3
NaCl

NaCl
Z

B. Cl2, Na2O vµ CaCl2
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
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§Ò sè 6
1. Khèi lîng nguyªn tö b»ng:
A. Tæng khèi lîng cña proton vµ electron
B. Tæng sè h¹t proton, tæng sè h¹t n¬tron vµ tæng sè h¹t electron
C. Khèi lîng cña c¸c h¹t proton vµ¬n n¬tron
D. Tæng khèi lîng cña cña proton, n¬tron vµ electron
2. MÖnh ®Ò nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. Sè hiÖu nguyªn tö b»ng trÞ sè cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö
B. Trong nguyªn tö sè proton lu«n b»ng sè n¬tron
C. Sè proton b»ng trÞ sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n
D. Sè proton b»ng sè electron
3. Chu k× gåm c¸c nh÷ng nguyªn tè mµ nguyªn tö cña nguyªn tè ®ã cã cïng:
A. Sè electron
B. Sè líp electron
B. Sã líp electron ngoµi cïng
D. Sè n¬tron
4. Trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn sè thø tù cña nhãm nguyªn tè b»ng:
A. Sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö nguyªn tè ë nhãm ®ã
B. Sè líp electron cña nguyªn tè
C. §iÖn tÝch h¹t nh©n cña nguyªn tö nguyªn tè
D. Tæng sè proton vµ electron
5. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng ®óng
A. Sè oxi hãa cña nguyªn tè trong ®¬n chÊt lu«n b»ng kh«ng
B. Sè oxi hãa cña nguyªn tè lµ mét gi¸ trÞ kh«ng ®æi
C. Tæng sè oxi hãa cña nguyªn tö trong ph©n tö b»ng kh«ng
D. §èi víi c¸c ion ®¬n nguyªn tö sè oxi hãa b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã.

 2SO3
6. Cho ph¶n øng thuËn nghÞch to¶ nhiÖt : SO2 + O2 

NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng.
§Ó c©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu t¹o thµnh SO3 cÇn:
A. T¨ng nhiÖt ®é cña ph¶n øng
B. Gi¶m nhiÖt ®é cña ph¶n øng
C. T¨ng ¸p suÊt cña ph¶n øng
D. T¨ng nång ®é cña SO2 hoÆc gi¶m nång ®é cña SO3.
7. Ph¶n øng axit – baz¬ x¶y ra trong trêng hîp:
A. Dung dÞch axit t¸c dông víi dung dÞch baz¬
B. Dung dÞch axit t¸c dông víi oxit baz¬
C. Dung dÞch axit t¸c dông víi baz¬ kh«ng tan
D. TÊt c¶ c¸c trêng hîp trªn
8. Cho c¸c chÊt vµ ion sau: CO32-, HSO3-, HPO42-, Zn(OH)2, SO42-, K+, Al(OH)3, Na+, HCO3-, H2O. Nh÷ng
chÊt vµ ion lìng tÝnh lµ:
A. HSO3- , Zn(OH)2 , Al(OH)3 , H2O, SO42-.
B. CO32-, Zn(OH)2, H2O, HPO42-, HCO3C. Zn(OH)2, Al(OH)3 , SO42-, HCO3D. HPO42-, H2O, HCO3-, Al(OH)3 , Zn(OH)2
9. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng ®óng ?
A. HCO3- + H3O+ → H2CO3 + H2O
B. HCO3- + OH- → CO32- + H2O
C. Na+
+ 2H2O → NaOH + H3O+
2D. HPO4
+ H3O+ → H2PO4- + H2O
10. Dung dÞch chøa ion H+ cã ph¶n øng víi dung dÞch chøa c¸c ion hay víi c¸c chÊt r¾n nµo sau ®©y:
A. OH-, CO32-, K+, BaCO3
B. HSO3-, CuO, HCO3-, Cu(OH)2
C. FeO, Fe(OH)2, Ba2+, CO32D. NH4+, Fe2+, HCO32-, K2CO3
11. Níc Javen ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch:
A. Cho clo t¸c dông víi níc
B. Cho clo t¸c dông víi dung dÞch KOH
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C. Cho clo t¸c dông víi dung dÞch NaOH
E. C¶ 2 c¸ch C vµ D
12. TÝnh oxi hãa cña c¸c halogen gi¶m dÇn theo thø tù sau:
A. Cl2 > Br2 > I2 > F2
B. F2 > Cl2 > Br2 > I2
C. Cl2 > F2> Br2 > I2
D. Cl2 > I2> Br2 > F2
13. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. TÝnh khö cña c¸c hi®ro halogenua t¨ng dÇn tõ HI  HF
B. C¸c hi®ro halogenua tan trong níc t¹o thµnh c¸c axit t¬ng øng
C. TÝnh axit cña c¸c hi®ro halogenua t¨ng dÇn tõ HF  HI
D. TÝnh khö cña c¸c hi®ro halogenua t¨ng dÇn tõ HF  HI
14. ChÊt dïng ®Ó nhËn biÕt ra H2S vµ dung dÞch muèi sunfua lµ:
A. BaCl2
C. Ba(OH)2
B. Pb(NO3)2
D. NaCl
15. §Ó nhËn biÕt ra 3 lä khÝ riªng biÖt chøa CO2, SO2, O2 cã thÓ dïng:
A. dung dÞch níc brom
C. tµn ®ãm
B. dung dÞch Ca(OH)2
D. dung dÞch brom vµ tµn ®ãm ®á
16. Kim lo¹i dÉn ®îc ®iÖn lµ do:
A. kim lo¹i cã cÊu tróc m¹ng líi tinh thÓ
B. mËt ®é electron trong kim lo¹i lín
C. kim lo¹i cã c¸c ion d¬ng trong cÊu tróc tinh thÓ
D. kim lo¹i cã c¸c electron tù do trong cÊu tróc tinh thÓ
17. §èi víi c¸c kim lo¹i, ®iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng:
A. Crom cøng nhÊt, xesi mÒm nhÊt
B. Nh«m nhÑ nhÊt
C. §ång dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt tèt nhÊt
D. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña xesi lµ nhá nhÊt
18. TÝnh chÊt hãa häc chung cña kim lo¹i lµ:
A. dÔ bÞ khö
B. dÔ tham gia ph¶n øng
C. dÔ bÞ oxi hãa
D. kh«ng ho¹t ®éng hãa häc
19. Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i lµ:
A. dïng chÊt khö ®Ó khö oxit kim lo¹i ë nhiÖt ®é cao
B. oxi hãa ion kim lo¹i
C. khö ion kim lo¹i
D. ®iÖn ph©n muèi nãng ch¶y hoÆc dung dÞch muèi
20. Khi cho Na t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 s¶n phÈm thu ®îc lµ:
A. Na2SO4, Cu
B. Na2SO4, Cu(OH)2, H2
C. NaOH, Cu(OH)2,H2SO4
D. Cu(OH)2, Na2SO4, H2
21. CÆp chÊt nµo x¶y ra ph¶n øng:
A. dung dÞch NaOH vµ Al
B. dung dÞch NaCl vµ Ag
C. dung dÞch FeSO4 vµ Cu
D. dung dÞch CuSO4 vµ Ag
22. §Ó trung hoµ 50ml dung dÞch H2SO4 0,125M th× thÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,5M cÇn dïng lµ:
A. 100 ml
B. 75 ml
C. 25 ml
D. 50 ml
23. Cho 3,65 gam HCl vµo 1 lÝt dung dÞch AgNO3 0,5M. Khèi lîng kÕt tña thu ®îc lµ:
A. 14,35g
B. 11,75g
C. 7,15g
D. 35,53g
24. Cho dung dÞch cã chøa 2,94 gam H3PO4 vµo 3 lÝt dung dÞch NaOH 0,1M . H·y chän ®¸p ¸n ®óng:
A. H3PO4 d sau ph¶n øng
B. Ph¶n øng t¹o muèi axit
C. Ph¶n øng võa ®ñ t¹o muèi trung hßa
D. NaOH d sau ph¶n øng
25. Hoµ tan hoµn toµn 2,39 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Zn, Fe, Mg trong 500ml dung dÞch H2SO4 thÊy
t¹o ra 1,344 lÝt H2 (®ktc). Khèi lîng muèi sunfat khan thu ®îc lµ:
A. 4,25 g
B. 5,28 g
C. 7,35 g
D. 8,25 g
26. Cho 10 gam kim lo¹i nhãm IIA t¸c dông víi níc d thu ®îc 5,6 lÝt khÝ H2 (®ktc). Kim lo¹i ®ã lµ
A. Mg
B. Ca
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C. Ba
D. Sr
27. ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 2M tèi thiÓu ®Ó hÊp thô hÕt 5,6 lÝt SO2 (®ktc) lµ:
A. 250 ml
B. 500 ml
C. 300 ml
C. 125 ml
28. Nung 100 gam hçn hîp gåm Na2CO3, NaHCO3 ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th× thu ®îc 69 gam chÊt
r¾n. Thµnh phÇn % cña Na2CO3 lµ:
A. 44 %
B. 16%
C. 32%
D. 64%
29. Ng©m 1 l¸ kÏm trong 100 ml AgNO3 0,1M. Khi kÕt thóc ph¶n øng khèi lîng Ag thu ®îc lµ:
A. 1,08g
B. 2,16g
C. 10,8g
D. 5,4g
30. Tõ d·y ®iÖn hãa cña kim lo¹i ta cã thÓ kÕt luËn:
A. K dÔ bÞ oxi hãa nhÊt
B. K khã bÞ oxi hãa nhÊt
+
C. K dÔ bÞ khö nhÊt
D. K dÔ bÞ oxi hãa nhÊt
31. Cao su Buna lµ s¶n phÈm trïng hîp cña:
A. CH2=CH – CH=CH2
CH2B.
=CH - CH3
І
CH3
C. CH2=C = CH – CH3
D. CH2=CH
І
C6H5
32. Cho c¸c ankan sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, nhãm ankan nµo cã ®ång ph©n khi t¸c dông víi Cl2 tØ lÖ
1:1 vÒ sè mol t¹o ra dÉn xuÊt monoclorua duy nhÊt:
A. C2H6 vµ C3H8
B. C2H6, C5H12
C. C4H10, C5H12
D. C3H8, C4H10
33. ChÊt nµo cho díi ®©y khi hi®ro hãa thu ®îc iso- hexan:
A. CH2=CH – CH - CH2- CH3
B. CH2=C – CH – CH3
І
І
CH3
CH3
C. CH3 - CH = C - CH2- CH3 D. CH2=C – CH – CH2- CH3
І
І
CH3
CH3
34. ChÊt nµo trong c¸c chÊt sau cã ph¶n øng cracking:
A. C2H4
B. C2H6
C. C3H8
D. C3H7Cl
35. ChÊt nµo cho díi ®©y cã thÓ nhËn biÕt ®îc 3 chÊt láng phenol, stiren, rîu benzylic ®ùng trong 3 lä
riªng biÖt:
A. Kim lo¹i Na
B. Quú tÝm
C. Dung dÞch NaOH
D. Dung dÞch brom
36. Cho c¸c dung dÞch sau, dung dÞch nµo lµm qu× tÝm chuyÓn mµu xanh:
A. H2N- CH2- COOH
B. HOOC- CH2- CH2- CH(NH2)- COOH
C. CH3COOH
D. H2N- CH2- CH2- CH(NH2)- COOH
37. §Ó ph©n biÖt sacaroz¬ vµ glucoz¬ cã thÓ dïng ph¶n øng :
A. T¸c dông víi Cu(OH)2 vµ ®un nãng.
B. Ph¶n øng víi Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é phßng.
C. Ph¶n øng este ho¸.
D. Ph¶n øng trïng ngng.
38. Khi cho glixerin t¸c dông víi hçn hîp 2 axit bÐo ®¬n chøc kh¸c nhau th× thu ®îc bao nhiªu lo¹i chÊt
bÐo cã cÊu t¹o ph©n tö kh¸c nhau:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
39. Muèn biÕt sù cã mÆt cña ®êng glucoz¬ trong níc tiÓu ta cã thÓ dïng thuèc thö nµo trong c¸c thuèc
thö sau ®©y:
A. giÊy ®o pH
B. dung dÞch AgNO3/ NH3.
C. Cu(OH)2
D. c¶ B, C.
40. Thuû ph©n este E cã c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 víi xóc t¸c lµ axit v« c¬ lo·ng thu ®îc 2 s¶n phÈm
h÷u c¬ X, Y. Tõ X cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®îc Y b»ng 1 ph¶n øng. ChÊt X lµ:
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A. Rîu etylic
B. Axit axetic
C. Axit fomic
D. Rîu metylic
41. Trong s¬ ®å chuyÓn hãa sau:
C4H8O2  A1  A2  A3  C2H6
C«ng thøc cÊu t¹o cña A1, A2, A3 lÇn lît lµ:
A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa
B. C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa
C. C2H5OH, C2H5COOH, C2H5COONa
D. C3H7OH, CH3COOH, CH3COONa
42. Cã bao nhiªu ®ång ph©n amin øng víi c«ng thøc ph©n tö C3H9N:
A. 2 ®ång ph©n
B. 3 ®ång ph©n
C. 4 ®ång ph©n
D. 5 ®ång ph©n
43. Este C4H8O2 cã gèc rîu lµ metyl th× axit t¹o ra este ®ã lµ:
A. HCOOH
B. CH3COOH
C. C2H5COOH
D. C3H7COOH
44. Tªn gäi nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ tªn cña hîp chÊt h÷u c¬ este:
A. Metyl fomiat
B. Etyl axetat
C. Etyl fomiat
D. Metyl etylat
45. T¸ch níc hoµn toµn tõ hçn hîp X gåm 2 rîu A vµ B ta ®îc hçn hîp Y gåm c¸c olefin. NÕu ®èt
ch¸y hoµn toµn X th× thu ®îc 1,76g CO2. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng khèi lîng níc
CO2 t¹o ra lµ:
A. 2,94g
B. 2,48g
C. 1,76g
D. 2,76g
46. Cho 2,84g hçn hîp 2 rîu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na kim lo¹i t¹o ra
4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24 lÝt
B. 1,12 lÝt
C. 1,792 lÝt
D. 0,896 lÝt
47. Thñy ph©n 0,01mol este cña 1 rîu ®a chøc víi 1 axit ®¬n chøc tiªu tèn hÕt 1,2g NaOH. MÆt kh¸c
khi thñy ph©n 6,35g este ®ã th× tiªu tèn hÕt 3g NaOH vµ thu ®îc 7,05g muèi. CTPT vµ CTCT cña
este lµ:
A. (CH3COO)3C3H5
B. (C2H3COO)3C3H5
C. C3H5(COOCH3)3
D. C3H5 (COOC2H3)3
48. Khi cho 4,48 lÝt (ë ®ktc) hçn hîp gåm 2 olefin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau qua b×nh ®ùng dung dÞch
br«m d, thÊy khèi lîng cña b×nh t¨ng thªm 7g. C«ng thøc ph©n tö cña 2 olefin lµ:
A. C2H4 vµ C3H6
B. C3H6 vµ C4H8
C. C4H8 vµ C5H10
D. C5H10 vµ C6H12
49. A, B lµ 2 rîu no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho hçn hîp gåm 1,6g A vµ 2,3g B t¸c
dông hÕt víi Na thu ®îc 1,12 lÝt H2(®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña 2 rîu lµ:
A. CH3OH, C2H5OH
B. C2H5OH, C3H7OH
C. C3H7OH, C4H9OH
D. C4H9OH, C5H11OH
50. TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ C3H8 vµ C4H10 ®èi víi hi®ro lµ 25,5 . Thµnh phÇn % thÓ tÝch cña hçn hîp
®ã lµ:
A. 50%;50%
B. 25%; 75%
C. 45% ; 55%
D. 20% ; 80%

21

§Ò sè 7
§Ò sè 3
1. Nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t p, n, e lµ 18. Sè thø tù cña R trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:

2.

3.

4.

5.

6.

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
Trong mét chu k×, ®i tõ tr¸i sang ph¶i theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n:
A. ho¸ trÞ cao nhÊt ®èi víi oxi t¨ng dÇn tõ 1 ®Õn 8
B. sè electron líp ngoµi cïng t¨ng dÇn tõ 1 ®Õn 8
C. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn
D. oxit vµ hi®roxit cã tÝnh baz¬ gi¶m dÇn, tÝnh axit t¨ng dÇn
Chän ph¸t biÓu ®óng:
Trong mét nhãm A, ®i tõ trªn xuèng díi th×
A. tÝnh baz¬ t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh axit gi¶m dÇn.
B. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit m¹nh dÇn, tÝnh axit gi¶m dÇn.
C. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¬ng øng m¹nh dÇn, ®ång thêi tÝnh axit cña chóng yÕu dÇn.
D. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit yÕu dÇn, tÝnh axit m¹nh dÇn.
Sè electron ®éc th©n cña nguyªn tö Mn (Z=25) lµ:
A. 4
B. 6
C. 5
D. 2
Cho c¸c chÊt vµ ion díi ®©y: SO42-, Fe3+, N2, Fe2+, Br2, O2, NO2. Nh÷ng chÊt vµ ion võa cã thÓ
®ãng vai trß chÊt oxi ho¸ võa cã thÓ ®ãng vai trß khö lµ:
A. SO42-, N2, O2, NO2.
B. SO42-, Fe3+, N2 , Br2, O2.
2+
3+
C. Fe , Fe , N2 , Br2, O2.
D. Fe2+, N2 , Br2, NO2.
Cho c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:
3 H2S
+ 4 HClO3
+ 3 H2SO4
 4HCl
16 HCl + 2 KMn O4  2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5Cl2
8 Fe
+ 30 HNO3  8 Fe(NO3)3 + 3 N2O + 15 H2O
Cu
+ 2H2SO4 ®  CuSO4 + SO2 + 2H2O
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

Trong c¸c ph¶n øng trªn, c¸c chÊt oxi ho¸ lµ:
A. HClO3 , HCl, HNO3 , H2SO4.
B. H2S , KMnO4 , HNO3 , H2SO4 , MnO2.
C. HClO3 , Fe , Cu, HNO3, HCl ®.
D. HClO3 , HNO3 , H2SO4 , KMn O4, MnO2.
7. Chän ph¸t biÓu ®óng:
A. Ph©n tö SO2 gÊp khóc, mçi liªn kÕt S-O ph©n cùc, ph©n tö ph©n cùc.
B. Liªn kÕt ho¸ häc trong ph©n tö Cl2 ®îc h×nh thµnh do sù xen phñ bªn gi÷a 2 obitan 3p chøa
electron ®éc th©n cña 2 nguyªn tö Cl
C. Lai ho¸ sp2 lµ sù tæ hîp gi÷a 1 obitan s vµ 2 obitan p cña 2 nguyªn tö
t¹o thµnh 3 obitan lai ho¸ sp2.
D. Liªn kÕt ®¬n lu«n lµ liªn kÕt  , ®îc t¹o thµnh tõ sù xen phñ trôc.
8. C¸c liªn kÕt trong ph©n tö nit¬ ®îc t¹o thµnh lµ do sù xen phñ cña:
A. C¸c obitan s víi nhau vµ c¸c obitan p víi nhau
B. 3 obitan p víi nhau
C. 1 obitan s vµ 2 obitan p víi nhau
D. 3 cÆp obitan p.
9. Trong c¸c hîp chÊt sau ®©y: LiCl, NaF, CCl4, KBr. Hîp chÊt cã liªn quan ®Õn liªn kÕt céng hãa trÞ
lµ:
A. LiCl
B. NaF
C. CCl4
D. KBr
10. Nguyªn tö N trong NH3 ë tr¹ng th¸i lai hãa:
A. sp
B. sp2
3
C. sp
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
11. Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: FeS + (?) → FeCl2 + (?) c¸c dÊu chÊm hái cã thÓ thay lÇn lît b»ng:
A. CuCl2 vµ CuS
B. HCl vµ H2S
C. NaCl vµ Na2S
D. HCl vµ H2SO4
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12. Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: CaCl2 + (?) →

CaCO3 + (?) c¸c dÊu chÊm hái kh«ng thÓ thay thÕ b»ng
cÆp chÊt nµo sau ®©y :
A. Na2CO3 vµ NaCl
B. K2CO3 vµ KCl
C. H2CO3 vµ HCl
D. (NH4)2CO3 vµ NH4Cl
13. Thªm KOH r¾n vµo 1 lÝt dung dÞch NaOH cã pH = 13, dung dÞch thu ®îc sÏ cã pH:
A. b»ng 7
B. b»ng 13
C. nhá h¬n 13
D. lín h¬n 13
14. Hoµ tan ®ång thêi 2 muèi K2SO4vµ NH4Cl vµo níc ®îc dung dÞch X, c« c¹n dung dÞch X ®Ó
níc bay h¬i sÏ thu ®îc:
A. Hçn hîp gåm 2 muèi: K2SO4vµ NH4Cl
B. Hçn hîp gåm 2 muèi: KCl vµ (NH4)2SO4
C. Hçn hîp cã 1 muèi: K2SO4
D. Hçn hîp gåm 4 muèi: : K2SO4, NH4Cl , KCl vµ (NH4)2SO4
15. Cho hai dung dÞch: dung dich NH3 (X); dung dÞch NaOH (Y) vµ c¸c hi®roxit kh«ng tan trong níc
sau ®©y: (1)Cu(OH)2 ; (2)Al(OH)3; (3)Fe(OH)2 ; (4) Zn(OH)2. Kh¶ n¨ng hoµ tan ®îc nh÷ng
hi®roxit trªn cña X vµ Y nh sau:
A. X chØ hoµ tan ®îc (1) ; Y chØ hoµ tan ®îc (2).
B. X chØ hoµ tan ®îc (1), (4); Y chØ hoµ tan ®îc (2), (4).
C. X chØ hoµ tan ®îc (1), (4); Y chØ hoµ tan ®îc (2), (4), (3).
D. C¶ A vµ B ®Òu hoµ tan ®îc c¶ (1) , (2), (3), (4).
16. Thuèc thö thêng dïng ®Ó nhËn biÕt axit H2SO4 vµ muèi sunfat lµ:
A. NaOH
B. Ba(OH)2
C. BaCl2
D. C¶ B vµ C
17. Chän c¸c c©u sai trong c¸c c©u sau ®©y:
A. Sôc khÝ SO2 vµo dung dÞch NaOH d t¹o ra muèi trung hoµ Na2SO3
B. Sôc khÝ SO2 vµo dung dÞch NaOH d t¹o ra muèi Na2SO4
C. SO2 võa cã tÝnh khö võa cã tÝnh oxi ho¸.
D. SO2 lµm mÊt mµu dung dÞch níc brom
18. Lo¹i bá SO2 ra khái hçn hîp SO2 vµ CO2 dïng c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y:
A. Cho hçn hîp khÝ qua dung dÞch Na2CO3 võa ®ñ.
B. Cho hçn hîp khÝ qua dung dÞch níc brom d.
C. Cho hçn hîp khÝ qua níc v«i trong.
D. C¶ A, B.
19. SO2 vµ CO2 kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc nµo?
A. TÝnh oxi ho¸ - khö.
B. TÝnh axit.
C. Sù ho¸ láng.
D. Tan trong níc.
20. Cho FeS t¸c dông víi dung dÞch HCl, chÊt khÝ thu ®îc lµ:
A. H2S
B. Cl2
C. SO2
D. H2
21. Nh÷ng chÊt cã thÓ lµm kh« khÝ SO2 lµ:
A. H2SO4 ®Æc
B. P2O5
C. CaO
D. C¶ A vµ B
22. Axit HNO3 lµ mét axit:
A. cã tÝnh khö m¹nh.
B. cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh.
C. cã tÝnh axit yÕu
D. cã tÝnh axit m¹nh vµ tÝnh oxi ho¸ m¹nh.
23. H3PO4 lµ axit:
A. Cã tÝnh axit yÕu
B. Cã tÝnh axit trung b×nh
C. Cã tÝnh oxi hãa m¹nh D. Cã tÝnh khö m¹nh.
24. Khi hoµ tan khÝ NH3 vµo níc ta ®îc dung dÞch, ngoµi níc cßn chøa:
A. NH4OH
B. NH3
C. NH4+ vµ OHD. B vµ C
25. Hßa tan hoµn toµn 28,8 g kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO3lo·ng, tÊt c¶ khÝ NO thu ®îc ®em oxi
hãa thµnh NO2 råi sôc vµo níc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. ThÓ tÝch khÝ oxi ë ®ktc ®·
tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ:
A. 100,8 lÝt
B. 10,08lÝt
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C. 50,4 lÝt
D. 5,04 lÝt

26. Dung dÞch A cã chøa 5 ion: Mg2+, Ba2+ , Ca2+ vµ 0,1mol Cl- vµ 0,2mol NO3 . Thªm dÇn V lÝt dung
dÞch K2CO3 1M vµo dung dÞch A ®Õn khi ®îc lîng kÕt tña lín nhÊt. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 150ml
B. 300ml
C. 200ml
D. 250ml
27. §Ó m(g) bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®îc12g hçn hîp c¸c oxit FeO, Fe3O4, Fe2 O3,
Fe. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®îc 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt
(®o ë ®ktc). m cã khèi lîng lµ:
A. 20,16g
B. 2,016g
C. 10,08g
D. 1,008g
28. Cho 11,2g Fe vµ 2,4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d sau ph¶n øng thu ®îc dung dÞch
A vµ V lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24 lÝt
B. 3,36 lÝt
C. 5,6 lÝt
D. 6,72 lÝt
29. Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A, B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau: PhÇn 1 tan hÕt trong
dung dÞch HCl, t¹o ra 1,792 lÝt H2(®ktc), phÇn 2 nung trong oxi thu ®îc 2,84g hçn hîp axit. Khèi
lîng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu lµ:
A. 2,4g
B. 3,12g
C. 2,2g
D. 1,8g
30. Hßa tan hoµn toµn 5g hçn hîp hai kim lo¹i R, R' b»ng dung dÞch HCl ta thu ®îc 5,71g muèi khan.
ThÓ tÝch khÝ B thu ®îc (ë ®ktc) lµ:
A. 0,224 l
B. 2,24 l
C. 4,48 l
D. 0,448 l
31. B»ng ph¶n øng ho¸ häc nµo cã thÓ ph©n biÖt ®îc sacaroz¬ vµ mantoz¬:
A. Ph¶n øng thuû ph©n.
B. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng
C. Ph¶n øng este ho¸
D. Ph¶n øng víi Cu(OH)2 ënhiÖt ®é phßng
32. Cho s¬ ®å ph¶n øng :
Glucoz¬ + X → Y
Fructoz¬ + X → Y
X, Y lÇn lît lµ:
A. H2O , tinh bét
B. H2, CH2(OH)(CHOH)4– CH2OH
C. H2O, mantoz¬
D. H2O, sacaroz¬
33. Khi thuû ph©n ®Õn hÕt tinh bét vµ xenluloz¬ trong axit v« c¬ lo·ng ta thu ®îc:
A. Glucoz¬
B. Fructoz¬
C. Sacaroz¬
D. Mantoz¬
34. Mét rîu no cã c«ng thøc nguyªn lµ (C2H5O)n. C«ng thøc ph©n tö rîu ®ã lµ:
A. C6H15O3
B. C6H14O3
C. C4H10O2
D. C2H5O
35. Dung dÞch nµo trong c¸c dung dÞch sau lµm quú tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh:
A. C6H5NH2
B. CH3NH2
C. H2NCH2COOH
D. CH3COOH
36. D·y chÊt nµo sau ®©y cã sù s¾p xÕp ®óng vÒ tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt:
A. NH3> CH3NH2> (CH3)3N> (CH3)2NH
B. (CH3)2NH> C6H5NH2> NH3> CH3NH2
C. NH3 > CH3NH2 > C6H5NH2 > (CH3)2NH
D. (CH3)2NH> CH3NH2> NH3> C6H5NH2
37. Ph©n tö axit h÷u c¬ 2 chøc m¹ch hë kh«ng no cã 1 liªn kÕt ®«i, cã 5 nguyªn tö C th× c«ng thøc
ph©n tö lµ:
A. C5H6O4
B. C5H8O4
C. C5H10O4
D. C5H8O2
38. Ph¶n øng nµo sau ®©y dïng ®Ó ph©n biÖt metan vµ etilen ?
A. Ph¶n øng oxi hãa
B. Ph¶n øng céng
C. Ph¶n øng thÕ
D. Ph¶n øng craking
39. Cho 2,84g hçn hîp 2 rîu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na kim lo¹i t¹o
ra 4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 rîu lµ:
A. CH3OH , C2H5OH
B. C2H5OH, C3H7OH
C. C3H7OH , C4H9OH
D. C2H3OH, C3H5OH
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40. Sè lîng s¶n phÈm thÕ cña ankan Cl2 trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng khuyÕch t¸n vµ tØ lÖ mol 1: 1 phô

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

thuéc vµo:
A. cÊu t¹o cña Cl2
B. sè nguyªn tö C trong ankan
C. d¹ng cÊu t¹o cña ankan
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu sai
TÝnh chÊt vËt lý cña c¸c chÊt trong d·y ®ång ®¼ng:
A. gièng nhau
B. phô thuéc vµo sè C trong ph©n tö
C. kh«ng gièng nhau
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu sai
§èt ch¸y mét hçn hîp ®ång ®¼ng ankan ta thu ®îc sè mol CO2 vµ sè mol níc:
A. b»ng nhau
B. sè mol CO2 ≤ sè mol níc
C. sè mol CO2 ≥ sè mol níc
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
C«ng thøc thùc nghiÖm cña mét hi®rocacbon cã d¹ng (CaH2a + 1)b, c«ng thøc ph©n tö cña
hi®rocacban ®ã lµ:
A. C3H8
B. C4H10
C. C2H6
D. CnH2n + 2 ( n = 2a; b = 2)
Hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H10 cã bao nhiªu ®ång ph©n anken khi hi®rat cho s¶n phÈm lµ
rîu bËc 3:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
LÊy 0,1 mol rîu X khi t¸c dông víi Na d t¹o ra 3,36 lÝt H2 (®ktc). MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra
CO2 vµ níc theo tØ lÖ sè mol lµ 3:4. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. CH3CH2CH2OH
B. CH3CHOH CH2OH
B. HOCH2CH2OH
D. HOCH2CHOH CH2OH
§èt ch¸y 1 mol rîu no X cã khèi lîng ph©n tö nhá h¬n 100 ®vC cÇn 3,5 mol O2. C«ng thøc ph©n
tö cña rîu no lµ:
A. C2H6O2
B. C3H8O3
C. C4H10O2
D. C3H8O
X lµ mét dÉn xuÊt cña benzen cã c«ng thøc ph©n tö C7H9NO2. Khi cho 1 mol X t¸c dông võa ®ñ víi
NaOh råi ®em c« c¹n ta thu ®îc 144g muèi khan. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. HOC6H4COOH
B. HOC6H3(NO2)CH2COOH
C. CH3C6H4NO2
D. C6H5COONH4
§èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ehit X thu ®îc 5,4g H2O vµ 6,72 l CO2 (®ktc). VËy CTPT cña X lµ:
A. C2H4O
B. C4H6O2
C. C3H6O
D. C4H8O
§èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp 2 rîu ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®îc 0,66g CO2 vµ 0,45g H2O.
NÕu oxi hãa m(g) hçn hîp rîu trªn b»ng CuO, s¶n phÈm t¹o thµnh cho t¸c dông víi AgNO3/NH3
d sÏ thu ®îc lîng kÕt tña Ag lµ:
A. 10,8g
B. 43,2g
C. 2,16g
D. 1,62g
Cho X lµ 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80ml dung dÞch HCl
0,125M vµ thu ®îc 1,835g muèi khan. Cßn khi cho 0,01mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th×
cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. H2NC3H6COOH
B. H2NC2H5COOH
C. H2NC3H5(COOH)2
D. (H2N)2C3H5COOH
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®Ò sè 8
§Ò sè 4
1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
A. Trong mét chu k×, tõ tr¸i sang ph¶i, ®é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
B. §é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè cµng lín th× tÝnh phi kim cña nã cµng m¹nh.
C. §é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè cµng nhá th× tÝnh kim lo¹i cña nã cµng m¹nh.
D. Trong mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n ®é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè t¨ng
dÇn.
2. Chän ph¸t biÓu kh«ng ®óng: Trong mét nhãm A, ®i tõ trªn xuèng díi th×:
A. TÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn.
B. B¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
C. §é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
D. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¬ng øng t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh axit cña
chóng gi¶m dÇn.
3. Sè electron ®éc th©n cña nguyªn tö Cu (Z=29) lµ:
A. 4
B. 6
C. 5
D. 1
4. Cho c¸c chÊt vµ ion díi ®©y: Zn , Fe2+, Cl- , P, Cu2+, F2, O2, NO2. Nh÷ng chÊt vµ ion cã thÓ ®ãng
vai trß chÊt khö lµ:
A. Cu2+, F2 , Cl-, Zn.
B. NO2 , P ,Fe2+ , Zn, Cl-.
2+
2+
2+
C. Fe , P, Cu , O2, NO2.
D. Fe , Cl- , Cu2+, F2 , NO2.
5. Cho c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:
16 HCl + 2 KMnO4  2 KCl + 2 MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
8 Fe
+ 30 HNO3  8 Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
Cu
+ 2H2SO4 ®  CuSO4 + SO2 + 2H2O
3 H2S + 4 HClO3  4HCl + 3 H2SO4
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
Trong c¸c ph¶n øng trªn, c¸c chÊt oxi ho¸ lµ:
A. HClO3 , MnCl2 , N2O, Cu, HCl .
B. HClO3 , HNO3 , H2SO4 , KMn O4, MnO2
C. HClO3 , Fe , Cu, HNO3, HCl .
D. H2S , KMn O4 , HNO3 , H2SO4 , MnO2.
6. Trong sè tinh thÓ c¸c chÊt : iot, than ch×, níc ®¸ vµ muèi ¨n, tinh thÓ ion lµ tinh thÓ:
A. iot
B. than ch×
C. níc ®¸
D. muèi ¨n
7. Trong m¹ng tinh thÓ kim c¬ng, gãc liªn kÕt t¹o bëi c¸c nguyªn tö C b»ng:
A. 1200
B. 109028’.
0
C. 104,5
D. 900
8. Chän ph¸t biÓu ®óng:
A. Ph©n tö CO2 cã cÊu t¹o gÊp khóc, mçi liªn kÕt C-O ph©n cùc, ph©n tö kh«ng ph©n cùc.
B. Sù h×nh thµnh liªn kÕt gi÷a 2 nguyªn tö 17Cl lµ do sù xen phñ gi÷a 2 obitan 3p chøa cÆp electron
®· ghÐp ®«i cña mçi nguyªn tö.
C. Lai ho¸ sp lµ sù tæ hîp gi÷a 1 obitan s vµ 1 obitan p cña 2 nguyªn tö tham gia liªn kÕt t¹o thµnh 2
obitan lai ho¸ sp.
D. Liªn kÕt ®¬n lu«n lµ liªn kÕt , ®îc t¹o thµnh tõ sù xen phñ bªn.
9. C¸c liªn kÕt trong ion NH4 + lµ liªn kÕt:
A. céng ho¸ trÞ
B. ion
C. céng ho¸ trÞ ph©n cùc
D. cho nhËn
10. Trong sè c¸c khÝ: N2, NH3, H2 , Cl2 , O2, H2S vµ CO2, nh÷ng khÝ cã thÓ lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc lµ:
A. NH3, H2S vµ CO2
B. N2, H2 Cl2 , O2, vµ CO2
C. tÊt c¶ c¸c khÝ trªn.
D. chØ cã N2, H2
11. Hçn hîp gåm 64g Cu vµ 80 g CuO khi hoµ tan vµo dung dÞch HNO3 lo·ng sÏ thu ®îc sè mol khÝ
NO (duy nhÊt) lµ:
A. 2/3 mol
B. 1/4 mol
C. 4 mol
D. 3/2 mol
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12. Trong c¸c muèi amoni NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2CO3, muèi nµo khi bÞ nhiÖt

ph©n t¹o thµnh khÝ NH3 ?
A. NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3
B. NH4Cl, NH4NO3
C. NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3
D. NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2CO3
13. Amoniac cã tÝnh baz¬ lµ do:
A. amoniac cã thÓ nhËn proton (H+) nhê cÆp electron riªng cña N cha tham gia liªn kÕt.
B. amoniac cã nhãm -OH
C. nit¬ trong NH3 cã ®é ©m ®iÖn lín hót electron cña hi®ro vÒ phÝa m×nh.
D. amoniac cã 3H nªn cã thÓ cho proton (H+).
14. Ba(NO3)2 cã thÓ dïng ®Ó lo¹i t¹p chÊt trong trêng hîp nµo sau ®©y:
A. HNO3 lÉn t¹p H2SO4
B. H2SO4 lÉn t¹p Na2SO4
C. Na2SO4 lÉn t¹p H2SO4
D. HCl lÉn t¹p H2SO4
15. Cho hçn hîp c¸c khÝ N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua dung dÞch NaOH d ngêi ta thu ®îc hçn hîp khÝ
lµ:
A. N2, Cl2, SO2
B. Cl2, SO2, CO2
C. N2, Cl2, H2
D. N2, H2
16. BiÕt r»ng tÝnh phi kim gi¶m theo thø tù F > O > Cl > N. Trong c¸c ph©n tö sau ph©n tö nµo cã ®é
ph©n cùc m¹nh nhÊt:
A. F2O
B. Cl2O
C. NF3
D. NCl3
17. Ph©n tÝch mét khèi lîng hîp chÊt M, ngêi ta nhËn thÊy thµnh phÇn khèi lîng cña nã cã 50%S
vµ 50%O. C«ng thøc cña hîp chÊt M lµ:
A. SO2
B. SO3
C. SO4
D. S2O3
18. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ kim lo¹i s¾t:
A. Lµ kim lo¹i ®îc øng dông réng r·i nhÊt trong kü thuËt vµ ®êi sèng.
B. Hîp kim quan träng nhÊt cña s¾t lµ gang vµ thÐp.
C. Thµnh phÇn s¾t trong thÐp lín h¬n trong gang.
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
19. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ nh«m oxit:
A. lµ oxit axit
B. lµ oxit lìng tÝnh
C. chØ ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm
D. chØ ph¶n øng víi axit
20. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ nh«m hi®roxit:
A. tån t¹i díi d¹ng dung dÞch keo.
B. tån t¹i díi d¹ng kÕt tña tr¾ng trong níc.
C. lµ chÊt r¾n, mµu tr¾ng, dÔ tan trong níc.
D. TÊt c¶ ®Òu sai.
21. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ kim lo¹i s¾t:
A. BÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc nguéi vµ HNO3 ®Æc nguéi.
B. T¸c dông víi h¬i níc ë nhiÖt ®é cao.
C. §Èy ®îc Cu ra khái dung dÞch CuSO4.
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
22. Cho Cu t¸c dông víi dung dÞch HNO3 ®Æc th× s¶n phÈm khÝ bay ra lµ:
A. N2
B. NO2
C. H2
D. NO
23. V× sao cã thÓ nãi CuO cã vai trß nh mét baz¬ ?
A. V× CuO lµ mét oxit baz¬.
B. V× CuO t¸c dông ®îc víi axit.
C. V× khi t¸c dông víi axit, CuO nhËn proton cña axit.
D. V× trong ph¶n øng víi axit CuO cã kh¶ n¨ng cho proton.
24. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ s¾t (III) hi®roxit:
A. bÞ nhiÖt ph©n huû thµnh Fe2O3 vµ H2O.
B. thÓ hiÖn tÝnh baz¬.
C. ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng muèi s¾t (III) víi dung dÞch baz¬.
D. tÊt c¶ ®Òu ®óng.
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25. Cho 11,2g Fe vµ 2,4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d sau ph¶n øng thu ®îc dung dÞch

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

A vµ V lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). Cho dung dÞch NaOH d vµo dung dÞch A thu ®îc kÕt tña B. Läc B
nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc m(g) chÊt r¾n. m cã gi¸ trÞ lµ (g):
A. 18g
B. 20g
C. 24g
D. 36g
Trén 200 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,05M vµo 200ml dung dÞch H2SO4 0,075M, pH cña dung dÞch thu
®îc lµ:
A. 1
B. 2
D. 2,5
C. kÕt qu¶ kh¸c.
Cho 4,48 lÝt hçn hîp khÝ N2O vµ CO2 tõ qua b×nh ®ùng níc v«i trong d, thÊy chØ cã 3,36 lÝt khÝ
tho¸t ra. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña hçn hîp lµ:
A. 75% vµ 25%
B. 33,33% vµ 66,67
C. 45%, 55%
D. 25% vµ 75%
Nung 11,2g Fe vµ 26g Zn víi mét lîng lu huúnh cã d. S¶n phÈm cña ph¶n øng cho tan hoµn
toµn trong dung dÞch axit clohi®ric. KhÝ sinh ra ®îc dÉn vµo dung dÞch CuSO4. ThÓ tÝch dung dÞch
CuSO4 10% (d = 1,1) cÇn ph¶i lÊy ®Ó hÊp thô hÕt khÝ sinh ra lµ:
A. 500,6 ml
B. 376,36 ml
C. 872,72 ml
D. 525,25 ml
Cho 0,52g hçn hîp 2 kim lo¹i tan hoµn toµn trong H2SO4 lo·ng d thÊy cã 0,336 lÝt khÝ tho¸t ra
(®ktc) khèi lîng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®îc sÏ lµ:
A. 2g
B. 2,4g
C. 3,92g
D. 1,96g
Cho 2,81g hçn hîp A gåm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan võa ®ñ trong 300ml dung dÞch H2SO4 0,1M
th× khèi lîng hçn hîp c¸c muèi sunfat khan t¹o ra lµ:
A. 3,81g
B. 4,81g
C. 5,21g
D. 4,8g
Ph¶n øng ®Æc trng cña anken lµ:
A. ph¶n øng oxi hãa
B. ph¶n øng céng
C. ph¶n øng thÕ
D. ph¶n øng trïng hîp
§Æc ®iÓm cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng ngng lµ:
A. ph¶i cã liªn kÕt ®«i
B. ph¶i cã tõ 2 nhãm chøc cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhau trë lªn
C. cã liªn kÕt ba
D. c¶ A vµ B
Ph¶n øng ®Æc trng cña ankan lµ:
A. ph¶n øng oxi hãa
B. ph¶n øng céng
C. ph¶n øng thÕ
D. ph¶n øng craking
TÝnh chÊt chung cña tinh bét, xenluloz¬, sacaroz¬, mantoz¬ lµ ®Òu cã kh¶ n¨ng tham gia:
A. ph¶n øng tr¸ng g¬ng
B. ph¶n øng khö víi Cu(OH)2
C. ph¶n øng thuû ph©n
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
Rîu etylic cã thÓ ®iÒu chÕ tõ:
A. etilen
B. glucoz¬
C. CH3CH2Cl
D. c¶ A, B, C
Cho ph¶n øng CH3-CH=CH2 vµ HCl s¶n phÈm thu ®îc lµ:
A. CH3CHClCH2Cl
B. CH3CH2CH2Cl
C. CH3CHClCH3
D. KÕt qu¶ kh¸c
Ankan ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch:
A. céng H2 vµo olefin cã xóc t¸c, nhiÖt ®é
B. ®ung nãng muãi natri hoÆc kali cña axit h÷u c¬ víi CaO r¾n
C. crakinh
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
Trong anken mÆt ph¼ng chøa liªn kÕt  nh thÕ nµo so víi mÆt ph¼ng ph©n tö ?
A. Trïng nhau
B. C¾t nhau
C. Vu«ng gãc
D. TÊt c¶ ®Òu sai
Trong ph©n tö toluen, nhãm (-CH3) ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn vßng benzen:
A. lµm t¨ng mËt ®é electron cña nh©n benzen
B. lµm gi¶m mËt ®é electron cña nh©n benzen
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

C. kh«ng lµm thay ®æi mËt ®é electron cña nh©n benzen
D. tÊt c¶ sai
Ngêi ta lµm s¹ch khÝ metan cã lÉn axetilen b»ng c¸ch:
A. ®un nãng
B. dÉn qua dung dÞch NaOH
C. cho khÝ H2 vµo
D. dÉn qua dung dÞch brom
§Ó ®iÒu chÕ etanol tõ xenluloz¬ cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p:
A. thuû ph©n vµ lªn men rîu.
B. lªn men rîu.
C. thuû ph©n thµnh mantz¬ råi lªn men rîu.
D. tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n A, B, C ®Òu ®îc
Lipit thùc vËt (dÇu thùc vËt) hÇu hÕt ë tr¹ng th¸i láng do:
A. chøa glixerin trong ph©n tö.
B. chøa gèc axit bÐo.
C. chøa chñ yÕu gèc axit bÐo kh«ng no.
D. chøa chñ yÕu gèc axit bÐo no.
ChÊt nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng thuû ph©n trong dung dÞch kiÒm:
A. Glucoz¬
B. Lipit
C. Aminoaxit
D. xenluloz¬
§un nãng 6 g CH3COOH víi 6 g C2H5OH cã H2SO4 lµm xóc t¸c. Khèi lîng este t¹o thµnh khi
hiÖu suÊt 80% lµ:
A. 7.04 g
B. 8 g
C. 10 g
D. 12 g
§èt ch¸y hoµn toµn 6,2 g mét amin no ®¬n chøc th× ph¶i dïng hÕt 10,08 lÝt O2 ë ®ktc. C«ng thøc
cña amin lµ:
A. C2H5NH2
B. CH3NH2
C. C3H7NH2
D. C4H9NH2
§èt ch¸y hoµn toµn mét amin no ®¬n chøc thu ®îc CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol lµ 2:3. Amin ®ã lµ:
A. Trimetylamin
B. Propylamin
C. Metyl etylamin
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng
§èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc cã mét liªn kÕt  ë m¹ch cacbon thu ®îc CO2 vµ H2O theo
tØ lÖ mol lµ 8 : 9. C«ng thøc ph©n tö cña amin ®ã lµ:
A. C3H6N
B. C4H8N
C. C4H9N
D. C3H7N
Khi ®un nãng mét rîu ®¬n chøc A víi H2SO4 ®Æc víi ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thÝch hîp thu ®îc s¶n
phÈm B cã tØ khèi h¬i so víi A lµ 0,7. C«ng thøc cña A lµ:
A. C3H7OH
B. C2H5OH
C. C3H5OH
D. C4H7OH
§èt ch¸y hoµn toµn 7,4 g hçn hîp 2 este ®ång ph©n thu ®îc 6,7 lÝt CO2(®ktc) vµ 5,4 g H2O. CTCT
cña 2 este lµ:
A. CH3COOCH3 vµ HCOOC2H5
B. CH2 =CHCOOCH3 vµ HCOOCH2CH=CH2
C. C2H5COOCH3 vµ CH3COOC2H5
D. CH3COOC2H3 vµ C2H3COOCH3
§èt ch¸y hoµn toµn mét axit h÷u c¬ thu ®îc sè mol CO2 b»ng sè mol H2O. Axit ®ã lµ:
A. Axit h÷u c¬ no, hai chøc
B. Axit vßng no
C. Axit ®¬n chøc kh«ng no
D. Axit no ®¬n chøc
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®Ò sè 9
§Ò sè 5
1. Nguyªn tö X cã tæng sè c¸c h¹t p, n, e lµ 13. Sè h¹t proton cña X lµ:
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
2. Chän ph¸t biÓu ®óng:
A. Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng ®iÖn tÝch h¹t nh©n, b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn
B. Trong mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn
C. Trong nhãm VIA nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè chØ cã kh¶ n¨ng thu thªm electron
D. Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n ®é ©m ®iÖn cña c¸c
nguyªn tè gi¶m dÇn
3. Chän ph¸t biÓu sai: Trong mçi chu k×, ®i tõ tr¸i sang ph¶i th×:
A.tÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim t¨ng dÇn.
B. b¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
C. ho¸ trÞ cao nhÊt ®èi víi oxi t¨ng lÇn lît tõ 1 ®Õn 7 cßn ho¸ trÞ víi hi®ro cña
c¸c phi kim gi¶m tõ 4 ®Õn 1.
D. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¬ng øng gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh axit cña chóng t¨ng dÇn.
4. Sè electron ®éc th©n cña nguyªn tö Fe (Z = 26) lµ:
A. 4
B. 6
C. 5
D. 2
5. Cho c¸c chÊt vµ ion díi ®©y: Zn , Fe2+, Cl- , P, Cu2+, F2, O2, NO2. Nh÷ng chÊt vµ ion cã thÓ ®ãng
vai trß chÊt oxi ho¸ lµ:
A. Cu2+, F2, Cl-, Zn.
B. NO2 , P, F2 , Fe2+, Zn.
C. Fe2+, P, Cu2+, F2, O2, NO2.
D. Fe2+, Cl- , Cu2+, F2 , NO2.
6. Cho c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:
16 HCl + 2 KMn O4  2 KCl + 2 MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
8 Fe
+ 30 HNO3  8 Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
MnO2
+ 4HCl
 MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
Cu
+ 2H2SO4 ®  CuSO4 + 2H2O
3 H2S
+ 4HClO3
 4HCl + 3 H2SO4
Trong c¸c ph¶n øng trªn, c¸c chÊt khö lµ:
A. H2S , KMn O4 , Fe , Cu, HCl .
B. H2SO4 , MnCl2 , Fe , Cu.
C. H2S , HCl , Fe , Cu.
D. H2S, Cl2, Fe(NO3)3 , H2SO4 , MnO2.
7. Trong c¸c hîp chÊt sau ®©y: HCl, CsF, H2O, NH3 , hîp chÊt cã liªn kÕt ion lµ:
A. HCl
B. CsF
C. H2O
D. NH3
8. Trong mét « m¹ng c¬ së cña tinh thÓ lËp ph¬ng t©m khèi, sè ®¬n vÞ thÓ tÝch nguyªn tö kim lo¹i
b»ng:
A.1
B. 2
C. 3
D. 4
9. Liªn kÕt ion kh¸c liªn kÕt céng ho¸ trÞ ë:
A. tÝnh ®Þnh híng vµ tÝnh b·o hoµ
B. viÖc tu©n theo qui t¾c b¸t tö
C. viÖc tu©n theo qui t¾c xen phñ ®¸m m©y electron nhiÒu nhÊt.
D. tÝnh ®Þnh híng.
10. NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. Ph¶n øng axit - baz¬ vµ ph¶n øng oxi hãa - khö gièng nhau ë chç ®Òu cã sù cho vµ nhËn proton.
B. Trong ph¶n øng axit - baz¬ kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi hãa cña c¸c nguyªn tè.
C. Gièng nh ph¶n øng oxi hãa –khö, sù cho vµ nhËn trong ph¶n øng axit- baz¬ diÔn ra ®ång thêi.
D. TÊt c¶ nh÷ng ph¶n øng nµo trong ®ã cã sù cho vµ nhËn proton ®Òu lµ ph¶n øng axit- baz¬.
11. Thuèc thö thêng dïng ®Ó nhËn biÕt axit H2SO4 vµ muèi sunfat víi c¸c chÊt kh¸c lµ:
A. NaOH
B. Ba(OH)2
C. BaCl2
D. C¶ C vµ B
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12. §ång kim lo¹i ph¶n øng ®îc víi:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

A. dung dÞch AgNO3
B. dung dÞch HCl ®Æc, nãng
C. dung dÞch FeCl3
D. A vµ C
Kim lo¹i kiÒm ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¬ng ph¸p:
A. ®iÖn ph©n c¸c muèi.
B. ®iÖn ph©n dung dÞch c¸c muèi cña chóng.
C. ®iÖn ph©n nãng ch¶y c¸c muèi halogen cña chóng.
D. thuû luyÖn
§Ó nhËn ra c¸c chÊt AlCl3, Ba(OH)2, FeCl3, (NH4)2SO4, NaNO3 chØ cÇn dïng mét chÊt lµ:
A. dung dÞch NaOH
B. dung dÞch H2SO4
C. dung dÞch MgSO4
D. c¶ A, B, C ®Òu ®îc
Cã oxit sau: SO2, SO3, CuO, Cu2O. Oxit cã thµnh phÇn % vÒ khèi lîng O thÊp nhÊt lµ:
A. SO2
B. SO3
C. CuO
D. Cu2O
Tõ Fe(OH)3 cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc s¾t b»ng c¸ch:
A. ®iÖn ph©n nãng ch¶y Fe(OH)3.
B. chuyÓn vÒ FeCl3 ®Ó ®iÖn ph©n dung dÞch.
C. chuyÓn vÒ Fe2O3 råi dïng C ®Ó khö.
D. B vµ C ®óng.
Nh÷ng chÊt r¾n khan tan ®îc trong axit HCl t¹o ra khÝ lµ:
A. FeS, CaCO3, Na2CO3
B. FeS, KNO3, K2CO3
A. FeS, CaCO3, Na2SO4
D. FeS, KBr, K2SO4
Cho 2 khÝ víi tØ lÖ thÓ tÝch lµ 1:1 ra ngoai f¸nh s¸ng mÆt trêi th× cã hiÖn tîng næ. Hai khÝ ®ã lµ:
A. N2, H2
B. H2, O2
C. Cl2, H2
D H2S , Cl2
Cho hçn hîp 2 muèi ACO3 vµ BCO3 tan trong dung dÞch HCl võa ®ñ t¹o ra 0,2 mol khÝ. Sè mol
HCl tiªu tèn lµ:
A. 0,2
B. 0,3
C. 0,4
D. 0,5
So s¸nh sè ph©n tö cã trong 1 lÝt CO2 vµ 1 lÝt SO2 ®o trong cïng ®iÒu kiÖn:
A. Sè ph©n tö CO2 nhiÒu h¬n
B. Sè ph©n tö SO2 nhiÒu h¬n
C. Sè ph©n tö b»ng nhau
D. Kh«ng so s¸nh ®îc
Mét tÊm kim lo¹i b»ng b¹c bÞ b¸m mét líp s¾t vµ kÏm ë bÒ mÆt. Ta cã thÓ lo¹i bá líp s¾t vµ kÏm ë
bÒ mÆt b»ng c¸ch cho tÊm kim lo¹i vµo dung dÞch:
A. CuSO4 d
B. CuSO4 d
B. FeSO4 d
D. HCl d
Khi th¶ Ba vµo dung dÞch HCl lo·ng th× s¶n phÈm cã thÓ thu ®îc lµ:
A. BaCl2
B. H2 vµ BaCl2
C. Ba(OH)2
D. c¶ B vµ C
Khi cho nh«m vµo níc th×:
A. kh«ng cã ph¶n øng
B. nh«m ph¶n øng ®Õn hÕt
C. lóc ®Çu cã ph¶n øng nhng sau ®ã ph¶n øng dõng l¹i
D. tÊt c¶ ®Òu sai
§Ó lo¹i Mg khái hçn hîp Mg, Fe ta dïng:
A. H2SO4 lo·ng
B. HCl lo·ng
C. H2SO4 ®Æc nguéi
D. Dung dÞch FeCl3
§èt ch¸y 8 gam ®¬n chÊt M cÇn 5,6 lÝt O2 (®ktc). ChÊt M lµ:
A. cacbon
B. lu huúnh
C. photpho
D. natri
Cho 0,8 gam hçn hîp Mg vµ Fe t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 0,5M gi¶i phãng ra 0,448 lÝt khÝ H2
(®ktc). Khèi lîng muèi thu ®îc sau ph¶n øng thu ®îc lµ (gam):
A. 5,75
B. 2,55
B. 2,72
C. 3,45
Oxi hãa hoµn toµn 10,08g mét phoi s¾t thu ®îc mg chÊt r¾n gåm 4 chÊt (Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe).
Th¶ hçn hîp r¾n vµo dung dÞch HNO3 d thu ®îc 2,24 lÝt khÝ (ë ®ktc) kh«ng mµu hãa n©u ngoµi
kh«ng khÝ. VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

A. 12g
B. 24g
C. 14,4g
D. KÕt qu¶ kh¸c
Hßa tan 4,59g Al b»ng dung dÞch HNO3 thu ®îc hçn hîp khÝ NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i ®èi víi
hi®ro b»ng 16,75. ThÓ tÝch NO vµ N2O thu ®îc lµ:
A. 2,24 lÝt vµ 6,72 lÝt
B. 2,016 lÝt vµ 0,672 lÝt
C. 0,672 lÝt vµ 2,016 lÝt
D. 1,972 lÝt vµ 0,448 lÝt
Hßa tan hoµn toµn 4g hçn hîp MCO3 vµ M'CO3 vµo dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra VlÝt khÝ (ë ®ktc).
Dung dÞch thu ®îc ®em c« c¹n thu ®îc 5,1 g muèi khan. Gi¸ trÞ cña V lµ (lÝt):
A. 1,12
B. 1,68
C. 2,24
D. 3,36
Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,1 mol Fe vµ 0,2mol Al vµo dung dÞch HNO3 d thu ®îc hçn
hîp khÝ A gåm NO vµ NO2 cã tû lÖ sè mol t¬ng øng lµ 2:1. ThÓ tÝch cña hçn hîp khÝ A (ë ®ktc)
lµ:
A. 86,4lÝt
B. 8,64 lÝt
C. 19,28lÝt
D. 192,8lÝt
Axit fomic kh«ng ph¶n øng víi chÊt nµo trong c¸c chÊt sau:
A. C2H5OH
B. C2H5NH2
C. C6H5OH
D. AgNO3 trong NH3
Cho hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö C3H6O2. Hîp chÊt cã thÓ lµ:
A. axit hoÆc este no ®¬n chøc
B. an®ehit hai chøc no
C. rîu hai chøc, cã mét liªn kÕt ®«i
D. xeton hai chøc no
ChÊt nµo sau ®©y cã tÝnh axit m¹nh nhÊt:
A. H2O
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. ClCH2COOH
Cã 4 chÊt ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n lµ C2H5OH, dung dÞch glucoz¬, glixerin, CH3CHO. NÕu chØ
dïng 1 ho¸ chÊt lµm thuèc thö ®Ó nhËn biÕt 4 chÊt ®ã th× chän thuèc thö nµo:
A. Na
B. AgNO3 trong NH3
C. Cu(OH)2
D. dung dÞch brom
Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo kh«ng tham gia ph¶n øng víi brom:
A. C6H6
B. C6H5OH
C. C2H3COOH
D. C2H5OH
C¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo ®æi mµu qu× tÝm thµnh ®á:
A. HCOOH
B. C2H5OH
C. C6H5OH
D. CH3NH2
Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt:
A. C2H5OH
B. CH3CHO
C. C6H5OH
D. CH3COOH
Este CH3COOC2H3 kh«ng ph¶n øng víi c¸c chÊt nµo trong c¸c chÊt sau:
A. dung dÞch HCl
B. dung dÞch NaOH
C. dung dÞch brom
D. Mg(OH)2
C2H4O2 cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
ChÊt nµo ®îc dïng ®Ó ph©n biÖt axit axetic vµ axit acrylic:
A. Quú tÝm
B. Níc brom
C. rîu etylic
D. Kim lo¹i Na
C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña mét axit h÷u c¬ X lµ (CHO). Khi ®èt ch¸y 1 mol X thu ®îc díi 6
mol CO2. C«ng thøc cña X lµ:
A. HOOC-CH=CH-COOH
B. CH3COOH
C. CH2=CH-COOH
D. C2H5COOH
T¸ch níc tõ 2 rîu ®ång ®¼ng h¬n kÐm nhau 28 ®vC ta thu ®îc 2 anken ë thÓ khÝ. C«ng thøc
ph©n tö cña 2 rîu lµ:
A. CH3OH vµ C3H7OH
B. C2H5OH vµ C3H7OH
C. CH3OH vµ C4H9OH
B. C2H5OH vµ C4H9OH

43. Cho c¸c chÊt sau: C2H5OH, CH3COOH, C2H2, NaOH, CH3COOCH3. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi

nhau lµ:
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
MiÕng chuèi xanh t¸c dông víi dung dÞch iot cho mµu xanh lµ do nã cã chøa:
A. glucoz¬
B. sacaroz¬
C. tinh bét
D. xenluloz¬
§èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH4, C4H10 vµ C2H4 thu ®îc 0,14 mol CO2 vµ 0,23mol
H2O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn lît lµ:
A. 0,09 vµ 0,01
B. 0,01 vµ 0,09
C. 0,08 vµ 0,02
D. 0,02 vµ 0,08
§èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm 2 rîu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 6,27lÝt
CO2 (®ktc) vµ 7,65g H2O. MÆt kh¸c m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d thu ®îc 2,8lÝt H2 (®ktc).
BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt trong X so víi H2 ®Òu nhá h¬n 40. CTPT cña A vµ B lµ:
A. C2H6O vµ CH4O
B. C2H6O vµ C3H8O
C. C2H6O2 vµ C3H8O2
D. C3H8O2 vµ C4H10O2
Hçn hîp X gåm 2 axit ®¬n chøc thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng. Cho X bay h¬i ë 136,50C, trong b×nh
kÝn cã thÓ tÝch 0,56 lÝt th× ¸p suÊt h¬i cña X lµ 1,5 atm. Sè mol cña X lµ:
A. 0,15
B. 0,05
C. 0,025
D. 1,15
Hçn hîp X gåm 2 axit h÷u c¬ lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp. §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol X thu ®îc 6,16
gam CO2 vµ 2,52 g H2O. C«ng thøc cÊu t¹o 2 axit lµ:
A. CH3COOH; C2H5COOH
B. CH3COOH; HCOOH
B. HCOOH; C2H5COOH
D. CH3COOH; C2H5COOH
Chia hçn hîp 2 an®ehit no ®¬n chøc lµm 2 phÇn b»ng nhau. §èt ch¸y hoµn toµn phÇn 1 ®îc 0,54 g
H2O, phÇn 2 ®em céng H2 t¹o ra hçn hîp X. NÕu ®èt ch¸y hÕt X th× thÓ tÝch (lÝt) cña CO2 ë ®ktc lµ:
A. 0,112
B. 2,24
C. 4,48
D. 0,672
§èt ch¸y 1 an®ehit ta thu ®îc sè mol CO2 b»ng sè mol H2O. VËy an®ehit ®· cho lµ:
A. an®ehit ®¬n chøc no
B. an®ehit 2 chøc no
C. an®ehit no
D. an®ehit 2 chøc cã 1 liªn kÕt ®«i
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§Ò sè 1 (Thêi gian 90 phót)
1. Tæng sè h¹t c¬ b¶n trong nguyªn tö nguyªn tè X lµ 36, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu gÊp
®«i sè h¹t kh«ng mang ®iÖn, sè khèi cña X lµ:
A. 12
B. 24
C. 36
D. kÕt qu¶ kh¸c
2. Trén lÉn dung dÞch chøa 1 gam NaOH víi dung dÞch chøa 1 gam HCl, dung dÞch thu ®îc
cã gi¸ trÞ :
A. pH > 7
B. pH = 7
C. pH < 7
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
+
3. CÊu h×nh electron nµo sau ®©y lµ cña Na :
A. 1s22s22p6
B. 1s22s22p63s1
C. 1s22s22p5
D. 1s22s22p63s2
4. Sôc 3 lÝt NH3 vµo 5 lÝt H2O, thÓ tÝch dung dÞch NH3 thu ®îc lµ:
A. 3 lÝt
B. 5 lÝt
C. 4 lÝt
D. 8 lÝt
5. KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng ®óng vÒ Ca2+:
A. cã ®iÖn tÝch lµ 2+ B. cã ®iÖn tÝch lµ +2 C. cã 18 electron
D. cã khèi lîng lµ 40
®vC
6. Khi cho mét miÕng Ba vµo dung dÞch FeCl3, hiÖn tîng x¶y ra lµ:
A. xuÊt hiÖn kÕt tña mµu n©u ®á
B. xuÊt hiÖn kÕt tña mµu tr¾ng xanh
C. cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra
D. cã khÝ kh«ng mµu vµ kÕt tña n©u ®á
7. Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C3H8O, kh«ng t¸c dông víi Na, c«ng thøc cÊu t¹o
nµo sau ®©y lµ cña X:
A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2OCH3
C. CH3CH(OH)CH3 C. tÊt c¶ ®Òu ®óng
8. Sè c«ng thøc cÊu t¹o cña C4H8 lµ:
A. 7
B. 5
C. 4
D. 6
9. Dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó t¸ch CH3COOH khái hçn hîp gåm CH3COOH, C2H5OH,
CH3CHO:
A. NaOH
B. HCl
C. NaHSO3
D. HNO3
10. Tªn gäi cña HCHO lµ:
A. andehit fomic
B. fomaldehit
C. metanl
D. tÊt c¶ ®Òu ®óng
11. ChØ dïng thªm mét dung dÞch nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt Mg, Al, Al2O3:
A. HCl
B. H2SO4
C. NaOH
D. NH3
12. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña Fe2+:
A. chØ cã tÝnh oxi ho¸
B. chØ cã tÝnh khö
C. cã c¶ tÝnh oxi ho¸, tÝnh khö
D. kh«ng thÓ hiÖn tÝnh oxh ho¸, khö
13. Khi cho Fe t¸c dông víi dung dÞch HNO3, ®Ó thu ®îc Fe(NO3)2 cÇn cho:
A. Fe d
B. HNO3 d
C. HNO3 rÊt lo·ng
D. HNO3 rÊt ®Æc, nãng
14. Cho ph¶n øng:
aHCl + bMnO2  cMnCl2 + dCl2 + eH2O
C¸c gi¸ trÞ a, b, c, d, e lÇn lît lµ:
A. 4, 1, 1, 1, 2
B. 8, 2, 2, 1, 4
C. 8, 2, 2, 1, 4
D. 16, 2, 2, 1, 6
15. Ph©n kali ®îc ®¸nh gi¸ theo chØ sè nµo sau ®©y:
A. hµm lîng % vÒ khèi lîng K trong ph©n tö
B. hµm lîng % vÒ khèi lîng K2O trong ph©n tö
C. sè nguyªn tö K trong ph©n tö
D. hµm lîng % vÒ khèi lîng KOH trong ph©n tö
16. Cã thÓ dïng dung dÞch nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai dung dÞch Na2CO3 vµ NaCl:
A. quú tÝm
B. HCl
C. CaCl2
D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
17. Cho c¸c ion HS- (1), S2- (2), NH4+ (3), HSO4- (4), CO32- (5), Cl- (6). C¸c ion cã tÝnh axit lµ:
A. 1, 3, 5
B. 1, 2, 4
C. 1, 3, 4
D. 2, 4, 6
18. Trong ph¶n øng: 2NO2+ H2O  HNO3 + HNO2. KhÝ NO2 ®ãng vai trß nµo sau ®©y:
A. chÊt oxi ho¸
B. chÊt khö
C. võa lµ chÊt oxi ho¸, võa lµ chÊt khö
D. kh«ng lµ chÊt oxi ho¸, kh«ng lµ chÊt khö
19. Cho FexOy vµo dung dÞch HNO3 lo·ng, x vµ y lÇn lît nhËn c¸c gi¸ trÞ nµo sau ®©y ®Ó x¶y ra
ph¶n øng oxi ho¸ - khö:
A. 1 vµ 1
B. 2 vµ 3
C. 3 vµ 4
D. c¶ A vµ C ®Òu ®óng
20. Tõ chÊt ban ®Çu lµ CuCl2, cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®Ó ®iÒu chÕ Cu nguyªn chÊt:
A. thuû luyÖn
B. nhiÖt luyÖn
C. ®iÖn ph©n dung dÞch D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
21. Sôc hÕt mét lîng khÝ Clo vµo dung dÞch hçn hîp NaBr vµ NaI, ®un nãng thu ®îc 1,17 g
NaCl. Sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI ®· ph¶n øng lµ.
A. 0,1 mol
B. 0,15 mol
C. 1,5 mol
D. 0,02 mol

22. Trén lÉn 1 lÝt dung dÞch HNO3 0,28M víi 1 lÝt dung dÞch NaOH 0,08M ®îc dung dÞch D,
®é pH cña D lµ:
A. 7
B. 1
C. 2
D. 12
23. Cho 8,96 lÝt hçn hîp khÝ N2O vµ CO2 tõ qua b×nh ®ùng níc v«i trong d, thÊy chØ cã 2,24 lÝt
khÝ tho¸t ra. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña hçn hîp lÇn lît lµ:
A. 75% vµ 25%
B. 33,33% vµ 66,67
C. 45% vµ 55%
D. 25% vµ 75%
24. Cho dung dÞch chøa c¸c ion: Na+, Ca2+, H+, Cl–, Ba2+, Mg2+. Dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó t¸ch nhiÒu ion
nhÊt ra khái dung dÞch ?
B. Dung dÞch K2CO3 võa ®ñ.
A. Dung dÞch Na2CO3 võa ®ñ.
C. Dung dÞch NaOH võa ®ñ.
D. Dung dÞch Na2SO4 võa ®ñ.
25. Hoµ tan võa hÕt 3,89 gam hçn hîp Fe vµ Al trong 2 lÝt dung dÞch HCl thu ®îc 2,24 lÝt H2
(®ktc). Nång ®é cña dung dÞch HCl lµ:
A. 0,3 M
B. 0,1 M
C. 0,2 M
D. 0,15 M
26. Mét dung dÞch HCl nång ®é 45% vµ mét dung dÞch HCl kh¸c cã nång ®é 15%. §Ó cã mét
dung dÞch míi cã nång ®é 20% th× cÇn ph¶i pha chÕ vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch theo tØ
lÖ lµ:
A. 1 : 3
B. 3 : 1
C. 1 : 5
D. 5 : 1
27. Cho 0,685g hçn hîp gåm Mg, Zn vµo dung dÞch HCl d thÊy tho¸t ra 0,448 lÝt H2 (®ktc). C«
c¹n dung dÞch sau ph¶n øng, khèi lîng chÊt r¾n khan thu ®îc lµ:
A. 2,105 g
B. 3,95 g
C. 2,204 g
D. 1,885 g
28. Khö hoµn toµn 3,2 g hçn hîp CuO vµ Fe2O3 b»ng khÝ H2 thÊy t¹o ra 0,9 g H2O. Khèi lîng
hçn hîp kim lo¹i thu ®îc lµ:
A. 1,2 g
B. 1,6 g
C. 2,4 g
D. 2,6 g
29. Cho 24,4 g hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2. Sau ph¶n øng thu
®îc 39,4 g kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®îc m (g) muèi clorua. VËy m
cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,66 g
B. 22,6 g
C. 26,6g
D. 6,26 g
30. Cho hçn hîp A gåm hai kim lo¹i kiÒm X, Y thuéc 2 chu kú liªn tiÕp cã khèi lîng 17g. Hßa
tan hÕt hçn hîp A trong H2O thu ®îc dung dÞch B. C« c¹n B thu ®îc 27,2 g chÊt r¾n. X, Y
lµ:
A. Li, Na
B. Na, K
C. K, Rb
D. Rb, Cs
31. Mét chÊt cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C2H5. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt ®ã lµ:
A. C4H10
B. C6H14
C. C8H18
D. C4H8
32. §èt ch¸y mét axit no ®¬n chøc thu ®îc x mol CO2 vµ y mol H2O. x vµ y cã mèi quan hÖ:
A. x = y
B. x > y
C. x < y
D. tuú thuéc tõng axit
33. Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon X ta thu ®îc thÓ tÝch H2O gÊp ®«i thÓ tÝch CO2 ë cïng ®iÒu
kiÖn. VËy c«ng thøc ph©n tö cña X lµ:
A. CnH2n (n  2)
B. CnH2n+4 (n  1)
C. CnH2n+2 (n )
D. CH4 lµ hidrocacbon
duy nhÊt.
34. Khi ®èt ch¸y mét hîp chÊt h÷u c¬ X ngêi ta thu ®îc CO2, N2 vµ h¬i níc. C©u kh¼ng ®Þnh
nµo sau ®©y ®óng:
A. Trong X cã cacbon, oxi vµ hi®ro.
B. Trong X cã chøa cacbon, hi®ro, nit¬ vµ cã thÓ cã oxi.
C. Trong X cã chøa oxi, hi®ro, nit¬ vµ cã thÓ cã cacbon.
D. Trong X cã chøa cacbon, oxi, hi®ro vµ cã thÓ nit¬.
35. Xµ phßng ho¸ hçn hîp gåm CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5 thu ®îc s¶n phÈm gåm:
A. hai muèi vµ hai rîu B. hai muèi vµ mét rîu C. mét muèi vµ hai rîu D.mét muèi vµ mét rîu
36. Cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai chÊt HCOOH vµ HCHO:
A. dung dÞch AgNO3/NH3
B. dung dÞch NaOH C. quú tÝm
D. Cu(OH)2
37. Cho c¸c ph¶n øng: CH3CHO  A  CH3COOH. A lµ chÊt nµo trong c¸c chÊt sau:
A. C2H5OH
B. CH3COONH4
C. CH3COONa
D. tÊt c¶ ®Òu ®óng
38. Trong c¸c chÊt HCOOH, CH3COOH, CH2=CH-COOH, C6H5COOH. ChÊt cã tÝnh axit m¹nh
nhÊt lµ:
A. HCOOH
B. CH3COOH
C. CH2=CH-COOH D. C6H5COOH
39. Trong c¸c chÊt sau ®©y: C2H5OH, CH3OCH3, CH3COOH. ChÊt cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt lµ:
A. C2H5OH
B. CH3OCH3
C. CH3COOH
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
40. Khi ®èt ch¸y hÕt mét hîp chÊt A ®îc CO2 vµ H2O cã tû lÖ nCO : nH O  2 : 1 A lµ chÊt nµo
2

2

trong c¸c chÊt sau ®©y:
A. C4H6
B. C6H6

C. C2H6

D. C2H4

41. §un nãng hçn hîp gåm hai rîu cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H10O thu ®îc 1 anken duy
nhÊt, c«ng thøc cÊu t¹o cña hai rîu lµ:
CH3 – CH – CH2 – CH3
|
OH

A. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH vµ
B

CH3 – CH – CH2 – O H
|
CH3

vµ

CH3
|
CH3 – C – OH
|
CH3

CH3 – CH – CH2 – OH
|
CH3
d CH3 – CH – CH2 – CH3
vµ
CH3
|
|
CH3 – C – OH
OH
|
CH3
42. §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm CH4, C3H6 vµ C4H10 thu ®îc 17,6 g CO2 vµ 10,8 g
H2O. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2g
B. 4g
C. 6g
D. 8g
43. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hidrocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc
11,2 lÝt CO2 (®ktc) vµ 9g H2O. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng:
A. Ankan
B. Anken
C. Ankin
D. Aren
44. §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol hîp chÊt h÷u c¬ X chØ chøa C vµ H thu ®îc 3 mol CO2 vµ 4 mol
H2O. X lµ chÊt nµo trong nh÷ng chÊt sau:
A. C3H4
B. C3H8
C. C4H8
D. C4H10
45. Chia m (g) mét an®ehit X thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 3,36 lÝt CO2 (®ktc) vµ 2,7 gam H2O.
- PhÇn 2: Cho t¸c dông víi AgNO3/ NH3 d thu ®îc Ag kim lo¹i víi tØ lÖ mol nX : nAg= 1: 4.
An®ehit X lµ:
A. An®ehit no ®¬n chøc B. An®ehit no 2 chøc. C. An®ehit fomic
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
46. Cho hçn hîp gåm 0,1 mol HCOOH vµ 0,2 mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3
trong NH3 d th× khèi lîng Ag thu ®îc lµ;
A. 108 g
B. 10,8 g
C. 64,8 g
D. 6,48 g.
47. Chia a(g) hçn hîp hai rîu no, ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2,24 lÝt CO2(®ktc)
- PhÇn 2: Mang t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.
§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai anken nµy thu ®îc m (g)H2O. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 0,18 g
B. 1,8 g
C. 8,1 g
D. 0,36 g
48. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai an®ehit no, ®¬n chøc ®îc 0,4 mol CO2. Hi®o ho¸ hoµn toµn
2 an®ehit nµy cÇn 0,2 mol H2 ®îc hçn hîp hai rîu no ®¬n chøc. §èt ch¸y hoµn toµn hçn
hîp hai rîu nµy th× sè mol H2O thu ®îc lµ:
A. 0,4 mol
B. 0,6 mol
C. 0,8 mol
D. 0,3 mol
49. §èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ehit X th× thu ®îc 5,4g H2O vµ 6,72 lÝt CO2 (®ktc)
VËy CTPT cña X lµ:
A. C2H4O
B. C4H6O2
C. C3H6O
D. C4H8O
50. §èt ch¸y hoµn toµn 0,01 mol este X thu ®îc 1,344 lÝt CO2 (®ktc) vµ 0,9 gam H2O. Khi thñy
ph©n 0,1 mol X b»ng dung dÞch KOH ®îc 0,2 mol rîu etylic vµ 0,1 mol muèi. C«ng thøc
cÊu t¹o cña X lµ:
COOC2H5
A. CH3COOC2H5
B. HCOOC2H5
c. |
D. CH2(COOC2H5)2
COOC2H5
c. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH

vµ

®Ò sè 8
§Ò sè 4
1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:

A. Trong mét chu k×, tõ tr¸i sang ph¶i, ®é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
B. §é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè cµng lín th× tÝnh phi kim cña nã cµng m¹nh.
C. §é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè cµng nhá th× tÝnh kim lo¹i cña nã cµng m¹nh.
D. Trong mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n ®é ©m ®iÖn cña c¸c
nguyªn tè t¨ng dÇn.
2. Chän ph¸t biÓu kh«ng ®óng: Trong mét nhãm A, ®i tõ trªn xuèng díi th×:
A. TÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn.
B. B¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
C. §é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
D. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¬ng øng t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh axit cña
chóng gi¶m dÇn.
3. Sè electron ®éc th©n cña nguyªn tö Cu (Z=29) lµ:
A. 4
B. 6
C. 5
D. 1
4. Cho c¸c chÊt vµ ion díi ®©y: Zn , Fe2+, Cl- , P, Cu2+, F2, O2, NO2. Nh÷ng chÊt vµ ion cã
thÓ ®ãng vai trß chÊt khö lµ:
A. Cu2+, F2 , Cl-, Zn.
B. NO2 , P ,Fe2+ , Zn, Cl-.
2+
2+
2+
C. Fe , P, Cu , O2, NO2.
D. Fe , Cl- , Cu2+, F2 , NO2.
5. Cho c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:
16 HCl + 2 KMnO4  2 KCl + 2 MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
8 Fe
+ 30 HNO3  8 Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
Cu
+ 2H2SO4 ®  CuSO4 + SO2 + 2H2O
3 H2S + 4 HClO3  4HCl + 3 H2SO4
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
Trong c¸c ph¶n øng trªn, c¸c chÊt oxi ho¸ lµ:
A. HClO3 , MnCl2 , N2O, Cu, HCl .
B. HClO3 , HNO3 , H2SO4 , KMn O4, MnO2
C. HClO3 , Fe , Cu, HNO3, HCl .
D. H2S , KMn O4 , HNO3 , H2SO4 , MnO2.
6. Trong sè tinh thÓ c¸c chÊt : iot, than ch×, níc ®¸ vµ muèi ¨n, tinh thÓ ion lµ tinh thÓ:
A. iot
B. than ch×
C. níc ®¸
D. muèi ¨n
7. Trong m¹ng tinh thÓ kim c¬ng, gãc liªn kÕt t¹o bëi c¸c nguyªn tö C b»ng:
A. 1200
B. 109028’.
0
C. 104,5
D. 900
8. Chän ph¸t biÓu ®óng:
A. Ph©n tö CO2 cã cÊu t¹o gÊp khóc, mçi liªn kÕt C-O ph©n cùc, ph©n tö kh«ng ph©n cùc.
B. Sù h×nh thµnh liªn kÕt gi÷a 2 nguyªn tö 17Cl lµ do sù xen phñ gi÷a 2 obitan 3p chøa cÆp
electron ®· ghÐp ®«i cña mçi nguyªn tö.
C. Lai ho¸ sp lµ sù tæ hîp gi÷a 1 obitan s vµ 1 obitan p cña 2 nguyªn tö tham gia liªn kÕt
t¹o thµnh 2 obitan lai ho¸ sp.
D. Liªn kÕt ®¬n lu«n lµ liªn kÕt , ®îc t¹o thµnh tõ sù xen phñ bªn.
9. C¸c liªn kÕt trong ion NH4 + lµ liªn kÕt:
A. céng ho¸ trÞ
B. ion
C. céng ho¸ trÞ ph©n cùc
D. cho nhËn
10. Trong sè c¸c khÝ: N2, NH3, H2 , Cl2 , O2, H2S vµ CO2, nh÷ng khÝ cã thÓ lµm kh« b»ng
H2SO4 ®Æc lµ:
A. NH3, H2S vµ CO2
B. N2, H2 Cl2 , O2, vµ CO2
C. tÊt c¶ c¸c khÝ trªn.
D. chØ cã N2, H2

11. Hçn hîp gåm 64g Cu vµ 80 g CuO khi hoµ tan vµo dung dÞch HNO3 lo·ng sÏ thu ®îc

sè mol khÝ NO (duy nhÊt) lµ:
A. 2/3 mol
B. 1/4 mol
C. 4 mol
D. 3/2 mol
12. Trong c¸c muèi amoni NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2CO3, muèi nµo khi
bÞ nhiÖt ph©n t¹o thµnh khÝ NH3 ?
A. NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3
B. NH4Cl, NH4NO3
C. NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3
D. NH4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2CO3
13. Amoniac cã tÝnh baz¬ lµ do:
A. amoniac cã thÓ nhËn proton (H+) nhê cÆp electron riªng cña N cha tham gia liªn kÕt.
B. amoniac cã nhãm -OH
C. nit¬ trong NH3 cã ®é ©m ®iÖn lín hót electron cña hi®ro vÒ phÝa m×nh.
D. amoniac cã 3H nªn cã thÓ cho proton (H+).
14. Ba(NO3)2 cã thÓ dïng ®Ó lo¹i t¹p chÊt trong trêng hîp nµo sau ®©y:
A. HNO3 lÉn t¹p H2SO4
B. H2SO4 lÉn t¹p Na2SO4
C. Na2SO4 lÉn t¹p H2SO4
D. HCl lÉn t¹p H2SO4
15. Cho hçn hîp c¸c khÝ N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua dung dÞch NaOH d ngêi ta thu ®îc
hçn hîp khÝ lµ:
A. N2, Cl2, SO2
B. Cl2, SO2, CO2
C. N2, Cl2, H2
D. N2, H2
16. BiÕt r»ng tÝnh phi kim gi¶m theo thø tù F > O > Cl > N. Trong c¸c ph©n tö sau ph©n tö
nµo cã ®é ph©n cùc m¹nh nhÊt:
A. F2O
B. Cl2O
C. NF3
D. NCl3
17. Ph©n tÝch mét khèi lîng hîp chÊt M, ngêi ta nhËn thÊy thµnh phÇn khèi lîng cña nã
cã 50%S vµ 50%O. C«ng thøc cña hîp chÊt M lµ:
A. SO2
B. SO3
C. SO4
D. S2O3
18. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ kim lo¹i s¾t:
A. Lµ kim lo¹i ®îc øng dông réng r·i nhÊt trong kü thuËt vµ ®êi sèng.
B. Hîp kim quan träng nhÊt cña s¾t lµ gang vµ thÐp.
C. Thµnh phÇn s¾t trong thÐp lín h¬n trong gang.
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
19. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ nh«m oxit:
A. lµ oxit axit
B. lµ oxit lìng tÝnh
C. chØ ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm
D. chØ ph¶n øng víi axit
20. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ nh«m hi®roxit:
A. tån t¹i díi d¹ng dung dÞch keo.
B. tån t¹i díi d¹ng kÕt tña tr¾ng trong níc.
C. lµ chÊt r¾n, mµu tr¾ng, dÔ tan trong níc.
D. TÊt c¶ ®Òu sai.
21. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ kim lo¹i s¾t:
A. BÞ thô ®éng trong H2SO4 ®Æc nguéi vµ HNO3 ®Æc nguéi.
B. T¸c dông víi h¬i níc ë nhiÖt ®é cao.
C. §Èy ®îc Cu ra khái dung dÞch CuSO4.
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
22. Cho Cu t¸c dông víi dung dÞch HNO3 ®Æc th× s¶n phÈm khÝ bay ra lµ:
A. N2
B. NO2
C. H2
D. NO
23. V× sao cã thÓ nãi CuO cã vai trß nh mét baz¬ ?
A. V× CuO lµ mét oxit baz¬.
B. V× CuO t¸c dông ®îc víi axit.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

C. V× khi t¸c dông víi axit, CuO nhËn proton cña axit.
D. V× trong ph¶n øng víi axit CuO cã kh¶ n¨ng cho proton.
§iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ s¾t (III) hi®roxit:
A. bÞ nhiÖt ph©n huû thµnh Fe2O3 vµ H2O.
B. thÓ hiÖn tÝnh baz¬.
C. ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng muèi s¾t (III) víi dung dÞch baz¬.
D. tÊt c¶ ®Òu ®óng.
Cho 11,2g Fe vµ 2,4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d sau ph¶n øng thu ®îc
dung dÞch A vµ V lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). Cho dung dÞch NaOH d vµo dung dÞch A thu ®îc
kÕt tña B. Läc B nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc m(g) chÊt r¾n. m
cã gi¸ trÞ lµ (g):
A. 18g
B. 20g
C. 24g
D. 36g
Trén 200 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,05M vµo 200ml dung dÞch H2SO4 0,075M, pH cña
dung dÞch thu ®îc lµ:
A. 1
B. 2
D. 2,5
C. kÕt qu¶ kh¸c.
Cho 4,48 lÝt hçn hîp khÝ N2O vµ CO2 tõ qua b×nh ®ùng níc v«i trong d, thÊy chØ cã
3,36 lÝt khÝ tho¸t ra. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña hçn hîp lµ:
A. 75% vµ 25%
B. 33,33% vµ 66,67
C. 45%, 55%
D. 25% vµ 75%
Nung 11,2g Fe vµ 26g Zn víi mét lîng lu huúnh cã d. S¶n phÈm cña ph¶n øng cho
tan hoµn toµn trong dung dÞch axit clohi®ric. KhÝ sinh ra ®îc dÉn vµo dung dÞch CuSO4.
ThÓ tÝch dung dÞch CuSO4 10% (d = 1,1) cÇn ph¶i lÊy ®Ó hÊp thô hÕt khÝ sinh ra lµ:
A. 500,6 ml
B. 376,36 ml
C. 872,72 ml
D. 525,25 ml
Cho 0,52g hçn hîp 2 kim lo¹i tan hoµn toµn trong H2SO4 lo·ng d thÊy cã 0,336 lÝt khÝ
tho¸t ra (®ktc) khèi lîng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®îc sÏ lµ:
A. 2g
B. 2,4g
C. 3,92g
D. 1,96g
Cho 2,81g hçn hîp A gåm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan võa ®ñ trong 300ml dung dÞch
H2SO4 0,1M th× khèi lîng hçn hîp c¸c muèi sunfat khan t¹o ra lµ:
A. 3,81g
B. 4,81g
C. 5,21g
D. 4,8g
Ph¶n øng ®Æc trng cña anken lµ:
A. ph¶n øng oxi hãa
B. ph¶n øng céng
C. ph¶n øng thÕ
D. ph¶n øng trïng hîp
§Æc ®iÓm cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng ngng lµ:
A. ph¶i cã liªn kÕt ®«i
B. ph¶i cã tõ 2 nhãm chøc cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi nhau trë lªn
C. cã liªn kÕt ba
D. c¶ A vµ B
Ph¶n øng ®Æc trng cña ankan lµ:
A. ph¶n øng oxi hãa
B. ph¶n øng céng
C. ph¶n øng thÕ
D. ph¶n øng craking
TÝnh chÊt chung cña tinh bét, xenluloz¬, sacaroz¬, mantoz¬ lµ ®Òu cã kh¶ n¨ng tham
gia:
A. ph¶n øng tr¸ng g¬ng
B. ph¶n øng khö víi Cu(OH)2
C. ph¶n øng thuû ph©n
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
Rîu etylic cã thÓ ®iÒu chÕ tõ:
A. etilen
B. glucoz¬
C. CH3CH2Cl
D. c¶ A, B, C
Cho ph¶n øng CH3-CH=CH2 vµ HCl s¶n phÈm thu ®îc lµ:
A. CH3CHClCH2Cl
B. CH3CH2CH2Cl

C. CH3CHClCH3

D. KÕt qu¶ kh¸c

37. Ankan ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch:

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

A. céng H2 vµo olefin cã xóc t¸c, nhiÖt ®é
B. ®ung nãng muãi natri hoÆc kali cña axit h÷u c¬ víi CaO r¾n
C. crakinh
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
Trong anken mÆt ph¼ng chøa liªn kÕt  nh thÕ nµo so víi mÆt ph¼ng ph©n tö ?
A. Trïng nhau
B. C¾t nhau
C. Vu«ng gãc
D. TÊt c¶ ®Òu sai
Trong ph©n tö toluen, nhãm (-CH3) ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn vßng benzen:
A. lµm t¨ng mËt ®é electron cña nh©n benzen
B. lµm gi¶m mËt ®é electron cña nh©n benzen
C. kh«ng lµm thay ®æi mËt ®é electron cña nh©n benzen
D. tÊt c¶ sai
Ngêi ta lµm s¹ch khÝ metan cã lÉn axetilen b»ng c¸ch:
A. ®un nãng
B. dÉn qua dung dÞch NaOH
C. cho khÝ H2 vµo
D. dÉn qua dung dÞch brom
§Ó ®iÒu chÕ etanol tõ xenluloz¬ cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p:
A. thuû ph©n vµ lªn men rîu.
B. lªn men rîu.
C. thuû ph©n thµnh mantz¬ råi lªn men rîu.
D. tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n A, B, C ®Òu ®îc
Lipit thùc vËt (dÇu thùc vËt) hÇu hÕt ë tr¹ng th¸i láng do:
A. chøa glixerin trong ph©n tö.
B. chøa gèc axit bÐo.
C. chøa chñ yÕu gèc axit bÐo kh«ng no.
D. chøa chñ yÕu gèc axit bÐo no.
ChÊt nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng thuû ph©n trong dung dÞch kiÒm:
A. Glucoz¬
B. Lipit
C. Aminoaxit
D. xenluloz¬
§un nãng 6 g CH3COOH víi 6 g C2H5OH cã H2SO4 lµm xóc t¸c. Khèi lîng este t¹o
thµnh khi hiÖu suÊt 80% lµ:
A. 7.04 g
B. 8 g
C. 10 g
D. 12 g
§èt ch¸y hoµn toµn 6,2 g mét amin no ®¬n chøc th× ph¶i dïng hÕt 10,08 lÝt O2 ë ®ktc.
C«ng thøc cña amin lµ:
A. C2H5NH2
B. CH3NH2
C. C3H7NH2
D. C4H9NH2
§èt ch¸y hoµn toµn mét amin no ®¬n chøc thu ®îc CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol lµ 2:3.
Amin ®ã lµ:
A. Trimetylamin
B. Propylamin
C. Metyl etylamin
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng
§èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc cã mét liªn kÕt  ë m¹ch cacbon thu ®îc CO2
vµ H2O theo tØ lÖ mol lµ 8 : 9. C«ng thøc ph©n tö cña amin ®ã lµ:
A. C3H6N
B. C4H8N
C. C4H9N
D. C3H7N
Khi ®un nãng mét rîu ®¬n chøc A víi H2SO4 ®Æc víi ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thÝch hîp thu
®îc s¶n phÈm B cã tØ khèi h¬i so víi A lµ 0,7. C«ng thøc cña A lµ:
A. C3H7OH
B. C2H5OH
C. C3H5OH
D. C4H7OH
§èt ch¸y hoµn toµn 7,4 g hçn hîp 2 este ®ång ph©n thu ®îc 6,7 lÝt CO2(®ktc) vµ 5,4 g
H2O. CTCT cña 2 este lµ:
A. CH3COOCH3 vµ HCOOC2H5
B. CH2 =CHCOOCH3 vµ HCOOCH2CH=CH2

C. C2H5COOCH3 vµ CH3COOC2H5
D. CH3COOC2H3 vµ C2H3COOCH3
50. §èt ch¸y hoµn toµn mét axit h÷u c¬ thu ®îc sè mol CO2 b»ng sè mol H2O. Axit ®ã lµ:
A. Axit h÷u c¬ no, hai chøc
B. Axit vßng no
C. Axit ®¬n chøc kh«ng no
D. Axit no ®¬n chøc
®Ò sè 9
§Ò sè 5
1. Nguyªn tö X cã tæng sè c¸c h¹t p, n, e lµ 13. Sè h¹t proton cña X lµ:
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
2. Chän ph¸t biÓu ®óng:
A. Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng ®iÖn tÝch h¹t nh©n, b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn
B. Trong mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m
dÇn
C. Trong nhãm VIA nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè chØ cã kh¶ n¨ng thu thªm electron
D. Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n ®é ©m ®iÖn cña c¸c
nguyªn tè gi¶m dÇn
3. Chän ph¸t biÓu sai: Trong mçi chu k×, ®i tõ tr¸i sang ph¶i th×:
A.tÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim t¨ng dÇn.
B. b¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn.
C. ho¸ trÞ cao nhÊt ®èi víi oxi t¨ng lÇn lît tõ 1 ®Õn 7 cßn ho¸ trÞ víi hi®ro cña
c¸c phi kim gi¶m tõ 4 ®Õn 1.
D. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¬ng øng gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh axit cña chóng
t¨ng dÇn.
4. Sè electron ®éc th©n cña nguyªn tö Fe (Z = 26) lµ:
A. 4
B. 6
C. 5
D. 2
2+
5. Cho c¸c chÊt vµ ion díi ®©y: Zn , Fe , Cl- , P, Cu2+, F2, O2, NO2. Nh÷ng chÊt vµ ion cã
thÓ ®ãng vai trß chÊt oxi ho¸ lµ:
A. Cu2+, F2, Cl-, Zn.
B. NO2 , P, F2 , Fe2+, Zn.
C. Fe2+, P, Cu2+, F2, O2, NO2.
D. Fe2+, Cl- , Cu2+, F2 , NO2.
6. Cho c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:
16 HCl + 2 KMn O4  2 KCl + 2 MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
8 Fe
+ 30 HNO3  8 Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
MnO2 + 4HCl
Cu
+
2H2SO4 ®  CuSO4 + 2H2O
 4HCl + 3 H2SO4
3 H2S
+ 4HClO3
Trong c¸c ph¶n øng trªn, c¸c chÊt khö lµ:
A. H2S , KMn O4 , Fe , Cu, HCl .
B. H2SO4 , MnCl2 , Fe , Cu.
C. H2S , HCl , Fe , Cu.
D. H2S, Cl2, Fe(NO3)3 , H2SO4 , MnO2.
7. Trong c¸c hîp chÊt sau ®©y: HCl, CsF, H2O, NH3 , hîp chÊt cã liªn kÕt ion lµ:
A. HCl
B. CsF
C. H2O
D. NH3
8. Trong mét « m¹ng c¬ së cña tinh thÓ lËp ph¬ng t©m khèi, sè ®¬n vÞ thÓ tÝch nguyªn tö
kim lo¹i b»ng:
A.1
B. 2
C. 3
D. 4
9. Liªn kÕt ion kh¸c liªn kÕt céng ho¸ trÞ ë:
A. tÝnh ®Þnh híng vµ tÝnh b·o hoµ
B. viÖc tu©n theo qui t¾c b¸t tö

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

C. viÖc tu©n theo qui t¾c xen phñ ®¸m m©y electron nhiÒu nhÊt.
D. tÝnh ®Þnh híng.
NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. Ph¶n øng axit - baz¬ vµ ph¶n øng oxi hãa - khö gièng nhau ë chç ®Òu cã sù cho vµ
nhËn proton.
B. Trong ph¶n øng axit - baz¬ kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi hãa cña c¸c nguyªn tè.
C. Gièng nh ph¶n øng oxi hãa –khö, sù cho vµ nhËn trong ph¶n øng axit- baz¬ diÔn ra
®ång thêi.
D. TÊt c¶ nh÷ng ph¶n øng nµo trong ®ã cã sù cho vµ nhËn proton ®Òu lµ ph¶n øng axitbaz¬.
Thuèc thö thêng dïng ®Ó nhËn biÕt axit H2SO4 vµ muèi sunfat víi c¸c chÊt kh¸c lµ:
A. NaOH
B. Ba(OH)2
C. BaCl2
D. C¶ C vµ B
§ång kim lo¹i ph¶n øng ®îc víi:
A. dung dÞch AgNO3
B. dung dÞch HCl ®Æc, nãng
C. dung dÞch FeCl3
D. A vµ C
Kim lo¹i kiÒm ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¬ng ph¸p:
A. ®iÖn ph©n c¸c muèi.
B. ®iÖn ph©n dung dÞch c¸c muèi cña chóng.
C. ®iÖn ph©n nãng ch¶y c¸c muèi halogen cña chóng.
D. thuû luyÖn
§Ó nhËn ra c¸c chÊt AlCl3, Ba(OH)2, FeCl3, (NH4)2SO4, NaNO3 chØ cÇn dïng mét chÊt lµ:
A. dung dÞch NaOH
B. dung dÞch H2SO4
C. dung dÞch MgSO4
D. c¶ A, B, C ®Òu ®îc
Cã oxit sau: SO2, SO3, CuO, Cu2O. Oxit cã thµnh phÇn % vÒ khèi lîng O thÊp nhÊt lµ:
A. SO2
B. SO3
C. CuO
D. Cu2O
Tõ Fe(OH)3 cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc s¾t b»ng c¸ch:
A. ®iÖn ph©n nãng ch¶y Fe(OH)3.
B. chuyÓn vÒ FeCl3 ®Ó ®iÖn ph©n dung dÞch.
C. chuyÓn vÒ Fe2O3 råi dïng C ®Ó khö.
D. B vµ C ®óng.
Nh÷ng chÊt r¾n khan tan ®îc trong axit HCl t¹o ra khÝ lµ:
A. FeS, CaCO3, Na2CO3
B. FeS, KNO3, K2CO3
A. FeS, CaCO3, Na2SO4
D. FeS, KBr, K2SO4
Cho 2 khÝ víi tØ lÖ thÓ tÝch lµ 1:1 ra ngoai f¸nh s¸ng mÆt trêi th× cã hiÖn tîng næ. Hai
khÝ ®ã lµ:
A. N2, H2
B. H2, O2
C. Cl2, H2
D H2S , Cl2
Cho hçn hîp 2 muèi ACO3 vµ BCO3 tan trong dung dÞch HCl võa ®ñ t¹o ra 0,2 mol khÝ.
Sè mol HCl tiªu tèn lµ:
A. 0,2
B. 0,3
C. 0,4
D. 0,5
So s¸nh sè ph©n tö cã trong 1 lÝt CO2 vµ 1 lÝt SO2 ®o trong cïng ®iÒu kiÖn:
A. Sè ph©n tö CO2 nhiÒu h¬n
B. Sè ph©n tö SO2 nhiÒu h¬n
C. Sè ph©n tö b»ng nhau
D. Kh«ng so s¸nh ®îc
Mét tÊm kim lo¹i b»ng b¹c bÞ b¸m mét líp s¾t vµ kÏm ë bÒ mÆt. Ta cã thÓ lo¹i bá líp s¾t
vµ kÏm ë bÒ mÆt b»ng c¸ch cho tÊm kim lo¹i vµo dung dÞch:
A. CuSO4 d
B. CuSO4 d
B. FeSO4 d
D. HCl d
Khi th¶ Ba vµo dung dÞch HCl lo·ng th× s¶n phÈm cã thÓ thu ®îc lµ:
A. BaCl2
B. H2 vµ BaCl2
C. Ba(OH)2
D. c¶ B vµ C
Khi cho nh«m vµo níc th×:

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

A. kh«ng cã ph¶n øng
B. nh«m ph¶n øng ®Õn hÕt
C. lóc ®Çu cã ph¶n øng nhng sau ®ã ph¶n øng dõng l¹i
D. tÊt c¶ ®Òu sai
§Ó lo¹i Mg khái hçn hîp Mg, Fe ta dïng:
A. H2SO4 lo·ng
B. HCl lo·ng
C. H2SO4 ®Æc nguéi
D. Dung dÞch FeCl3
§èt ch¸y 8 gam ®¬n chÊt M cÇn 5,6 lÝt O2 (®ktc). ChÊt M lµ:
A. cacbon
B. lu huúnh
C. photpho
D. natri
Cho 0,8 gam hçn hîp Mg vµ Fe t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 0,5M gi¶i phãng ra 0,448
lÝt khÝ H2 (®ktc). Khèi lîng muèi thu ®îc sau ph¶n øng thu ®îc lµ (gam):
A. 5,75
B. 2,55
B. 2,72
C. 3,45
Oxi hãa hoµn toµn 10,08g mét phoi s¾t thu ®îc mg chÊt r¾n gåm 4 chÊt (Fe2O3, Fe3O4,
FeO, Fe). Th¶ hçn hîp r¾n vµo dung dÞch HNO3 d thu ®îc 2,24 lÝt khÝ (ë ®ktc) kh«ng
mµu hãa n©u ngoµi kh«ng khÝ. VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 12g
B. 24g
C. 14,4g
D. KÕt qu¶ kh¸c
Hßa tan 4,59g Al b»ng dung dÞch HNO3 thu ®îc hçn hîp khÝ NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i
®èi víi hi®ro b»ng 16,75. ThÓ tÝch NO vµ N2O thu ®îc lµ:
A. 2,24 lÝt vµ 6,72 lÝt
B. 2,016 lÝt vµ 0,672 lÝt
C. 0,672 lÝt vµ 2,016 lÝt
D. 1,972 lÝt vµ 0,448 lÝt
Hßa tan hoµn toµn 4g hçn hîp MCO3 vµ M'CO3 vµo dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra VlÝt khÝ
(ë ®ktc). Dung dÞch thu ®îc ®em c« c¹n thu ®îc 5,1 g muèi khan. Gi¸ trÞ cña V lµ
(lÝt):
A. 1,12
B. 1,68
C. 2,24
D. 3,36
Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,1 mol Fe vµ 0,2mol Al vµo dung dÞch HNO3 d thu
®îc hçn hîp khÝ A gåm NO vµ NO2 cã tû lÖ sè mol t¬ng øng lµ 2:1. ThÓ tÝch cña hçn
hîp khÝ A (ë ®ktc) lµ:
A. 86,4lÝt
B. 8,64 lÝt
C. 19,28lÝt
D. 192,8lÝt
Axit fomic kh«ng ph¶n øng víi chÊt nµo trong c¸c chÊt sau:
A. C2H5OH
B. C2H5NH2
C. C6H5OH
D. AgNO3 trong NH3
Cho hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö C3H6O2. Hîp chÊt cã thÓ lµ:
A. axit hoÆc este no ®¬n chøc
B. an®ehit hai chøc no
C. rîu hai chøc, cã mét liªn kÕt ®«i
D. xeton hai chøc no
ChÊt nµo sau ®©y cã tÝnh axit m¹nh nhÊt:
A. H2O
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. ClCH2COOH
Cã 4 chÊt ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n lµ C2H5OH, dung dÞch glucoz¬, glixerin, CH3CHO.
NÕu chØ dïng 1 ho¸ chÊt lµm thuèc thö ®Ó nhËn biÕt 4 chÊt ®ã th× chän thuèc thö nµo:
A. Na
B. AgNO3 trong NH3
C. Cu(OH)2
D. dung dÞch brom
Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo kh«ng tham gia ph¶n øng víi brom:
A. C6H6
B. C6H5OH
C. C2H3COOH
D. C2H5OH
C¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo ®æi mµu qu× tÝm thµnh ®á:
A. HCOOH
B. C2H5OH
C. C6H5OH
D. CH3NH2
Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt:
A. C2H5OH
B. CH3CHO

C. C6H5OH

D. CH3COOH

38. Este CH3COOC2H3 kh«ng ph¶n øng víi c¸c chÊt nµo trong c¸c chÊt sau:

39.

40.

41.

42.

A. dung dÞch HCl
B. dung dÞch NaOH
C. dung dÞch brom
D. Mg(OH)2
C2H4O2 cã bao nhiªu ®ång ph©n m¹ch hë cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
ChÊt nµo ®îc dïng ®Ó ph©n biÖt axit axetic vµ axit acrylic:
A. Quú tÝm
B. Níc brom
C. rîu etylic
D. Kim lo¹i Na
C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña mét axit h÷u c¬ X lµ (CHO). Khi ®èt ch¸y 1 mol X thu
®îc díi 6 mol CO2. C«ng thøc cña X lµ:
A. HOOC-CH=CH-COOH
B. CH3COOH
C. CH2=CH-COOH
D. C2H5COOH
T¸ch níc tõ 2 rîu ®ång ®¼ng h¬n kÐm nhau 28 ®vC ta thu ®îc 2 anken ë thÓ khÝ.
C«ng thøc ph©n tö cña 2 rîu lµ:
A. CH3OH vµ C3H7OH
B. C2H5OH vµ C3H7OH
C. CH3OH vµ C4H9OH
B. C2H5OH vµ C4H9OH

43. Cho c¸c chÊt sau: C2H5OH, CH3COOH, C2H2, NaOH, CH3COOCH3. Sè cÆp chÊt t¸c

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

dông ®îc víi nhau lµ:
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
MiÕng chuèi xanh t¸c dông víi dung dÞch iot cho mµu xanh lµ do nã cã chøa:
A. glucoz¬
B. sacaroz¬
C. tinh bét
D. xenluloz¬
§èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH4, C4H10 vµ C2H4 thu ®îc 0,14 mol CO2 vµ
0,23mol H2O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn lît lµ:
A. 0,09 vµ 0,01
B. 0,01 vµ 0,09
C. 0,08 vµ 0,02
D. 0,02 vµ 0,08
§èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm 2 rîu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu
®îc 6,27lÝt CO2 (®ktc) vµ 7,65g H2O. MÆt kh¸c m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d thu
®îc 2,8lÝt H2 (®ktc). BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt trong X so víi H2 ®Òu nhá h¬n 40.
CTPT cña A vµ B lµ:
A. C2H6O vµ CH4O
B. C2H6O vµ C3H8O
C. C2H6O2 vµ C3H8O2
D. C3H8O2 vµ C4H10O2
Hçn hîp X gåm 2 axit ®¬n chøc thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng. Cho X bay h¬i ë 136,50C,
trong b×nh kÝn cã thÓ tÝch 0,56 lÝt th× ¸p suÊt h¬i cña X lµ 1,5 atm. Sè mol cña X lµ:
A. 0,15
B. 0,05
C. 0,025
D. 1,15
Hçn hîp X gåm 2 axit h÷u c¬ lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp. §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol X thu
®îc 6,16 gam CO2 vµ 2,52 g H2O. C«ng thøc cÊu t¹o 2 axit lµ:
A. CH3COOH; C2H5COOH
B. CH3COOH; HCOOH
B. HCOOH; C2H5COOH
D. CH3COOH; C2H5COOH
Chia hçn hîp 2 an®ehit no ®¬n chøc lµm 2 phÇn b»ng nhau. §èt ch¸y hoµn toµn phÇn 1
®îc 0,54 g H2O, phÇn 2 ®em céng H2 t¹o ra hçn hîp X. NÕu ®èt ch¸y hÕt X th× thÓ tÝch
(lÝt) cña CO2 ë ®ktc lµ:
A. 0,112
B. 2,24
C. 4,48
D. 0,672
§èt ch¸y 1 an®ehit ta thu ®îc sè mol CO2 b»ng sè mol H2O. VËy an®ehit ®· cho lµ:
A. an®ehit ®¬n chøc no
B. an®ehit 2 chøc no
C. an®ehit no
D. an®ehit 2 chøc cã 1 liªn kÕt ®«i

§Ò sè 7
§Ò sè 3
1. Nguyªn tö R cã tæng sè c¸c h¹t p, n, e lµ 18. Sè thø tù cña R trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai:
Trong mét chu k×, ®i tõ tr¸i sang ph¶i theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n:
A. ho¸ trÞ cao nhÊt ®èi víi oxi t¨ng dÇn tõ 1 ®Õn 8
B. sè electron líp ngoµi cïng t¨ng dÇn tõ 1 ®Õn 8
C. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn
D. oxit vµ hi®roxit cã tÝnh baz¬ gi¶m dÇn, tÝnh axit t¨ng dÇn
3. Chän ph¸t biÓu ®óng:
Trong mét nhãm A, ®i tõ trªn xuèng díi th×
A. tÝnh baz¬ t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh axit gi¶m dÇn.
B. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit m¹nh dÇn, tÝnh axit gi¶m dÇn.
C. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¬ng øng m¹nh dÇn, ®ång thêi tÝnh axit cña chóng
yÕu dÇn.
D. tÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit yÕu dÇn, tÝnh axit m¹nh dÇn.
4. Sè electron ®éc th©n cña nguyªn tö Mn (Z=25) lµ:
A. 4
B. 6
C. 5
D. 2
5. Cho c¸c chÊt vµ ion díi ®©y: SO42-, Fe3+, N2, Fe2+, Br2, O2, NO2. Nh÷ng chÊt vµ ion võa
cã thÓ ®ãng vai trß chÊt oxi ho¸ võa cã thÓ ®ãng vai trß khö lµ:
A. SO42-, N2, O2, NO2.
B. SO42-, Fe3+, N2 , Br2, O2.
2+
3+
C. Fe , Fe , N2 , Br2, O2.
D. Fe2+, N2 , Br2, NO2.
6. Cho c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau:
 4HCl
3 H2S
+ 4 HClO3
+ 3 H2SO4
16 HCl + 2 KMn O4  2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5Cl2
8 Fe
+ 30 HNO3  8 Fe(NO3)3 + 3 N2O + 15 H2O
Cu
+ 2H2SO4 ®  CuSO4 + SO2 + 2H2O
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

Trong c¸c ph¶n øng trªn, c¸c chÊt oxi ho¸ lµ:

7.

8.

9.

10.

A. HClO3 , HCl, HNO3 , H2SO4.
B. H2S , KMnO4 , HNO3 , H2SO4 , MnO2.
C. HClO3 , Fe , Cu, HNO3, HCl ®.
D. HClO3 , HNO3 , H2SO4 , KMn O4, MnO2.
Chän ph¸t biÓu ®óng:
A. Ph©n tö SO2 gÊp khóc, mçi liªn kÕt S-O ph©n cùc, ph©n tö ph©n cùc.
B. Liªn kÕt ho¸ häc trong ph©n tö Cl2 ®îc h×nh thµnh do sù xen phñ bªn gi÷a 2 obitan
3p chøa electron ®éc th©n cña 2 nguyªn tö Cl
C. Lai ho¸ sp2 lµ sù tæ hîp gi÷a 1 obitan s vµ 2 obitan p cña 2 nguyªn tö
t¹o thµnh 3 obitan lai ho¸ sp2.
D. Liªn kÕt ®¬n lu«n lµ liªn kÕt  , ®îc t¹o thµnh tõ sù xen phñ trôc.
C¸c liªn kÕt trong ph©n tö nit¬ ®îc t¹o thµnh lµ do sù xen phñ cña:
A. C¸c obitan s víi nhau vµ c¸c obitan p víi nhau
B. 3 obitan p víi nhau
C. 1 obitan s vµ 2 obitan p víi nhau
D. 3 cÆp obitan p.
Trong c¸c hîp chÊt sau ®©y: LiCl, NaF, CCl4, KBr. Hîp chÊt cã liªn quan ®Õn liªn kÕt
céng hãa trÞ lµ:
A. LiCl
B. NaF
C. CCl4
D. KBr
Nguyªn tö N trong NH3 ë tr¹ng th¸i lai hãa:
A. sp
B. sp2

C. sp3
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
11. Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: FeS + (?) → FeCl2 + (?) c¸c dÊu chÊm hái cã thÓ thay lÇn
lît b»ng:
A. CuCl2 vµ CuS
B. HCl vµ H2S
C. NaCl vµ Na2S
D. HCl vµ H2SO4
12. Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: CaCl2 + (?) → CaCO3 + (?) c¸c dÊu chÊm hái kh«ng thÓ
thay thÕ b»ng cÆp chÊt nµo sau ®©y :
A. Na2CO3 vµ NaCl
B. K2CO3 vµ KCl
C. H2CO3 vµ HCl
D. (NH4)2CO3 vµ NH4Cl
13. Thªm KOH r¾n vµo 1 lÝt dung dÞch NaOH cã pH = 13, dung dÞch thu ®îc sÏ cã pH:
A. b»ng 7
B. b»ng 13
C. nhá h¬n 13
D. lín h¬n 13
14. Hoµ tan ®ång thêi 2 muèi K2SO4vµ NH4Cl vµo níc ®îc dung dÞch X, c« c¹n dung
dÞch X ®Ó níc bay h¬i sÏ thu ®îc:
A. Hçn hîp gåm 2 muèi: K2SO4vµ NH4Cl
B. Hçn hîp gåm 2 muèi: KCl vµ (NH4)2SO4
C. Hçn hîp cã 1 muèi: K2SO4
D. Hçn hîp gåm 4 muèi: : K2SO4, NH4Cl , KCl vµ (NH4)2SO4
15. Cho hai dung dÞch: dung dich NH3 (X); dung dÞch NaOH (Y) vµ c¸c hi®roxit kh«ng tan
trong níc sau ®©y: (1)Cu(OH)2 ; (2)Al(OH)3; (3)Fe(OH)2 ; (4) Zn(OH)2. Kh¶ n¨ng hoµ
tan ®îc nh÷ng hi®roxit trªn cña X vµ Y nh sau:
A. X chØ hoµ tan ®îc (1) ; Y chØ hoµ tan ®îc (2).
B. X chØ hoµ tan ®îc (1), (4); Y chØ hoµ tan ®îc (2), (4).
C. X chØ hoµ tan ®îc (1), (4); Y chØ hoµ tan ®îc (2), (4), (3).
D. C¶ A vµ B ®Òu hoµ tan ®îc c¶ (1) , (2), (3), (4).
16. Thuèc thö thêng dïng ®Ó nhËn biÕt axit H2SO4 vµ muèi sunfat lµ:
A. NaOH
B. Ba(OH)2
C. BaCl2
D. C¶ B vµ C
17. Chän c¸c c©u sai trong c¸c c©u sau ®©y:
A. Sôc khÝ SO2 vµo dung dÞch NaOH d t¹o ra muèi trung hoµ Na2SO3
B. Sôc khÝ SO2 vµo dung dÞch NaOH d t¹o ra muèi Na2SO4
C. SO2 võa cã tÝnh khö võa cã tÝnh oxi ho¸.
D. SO2 lµm mÊt mµu dung dÞch níc brom
18. Lo¹i bá SO2 ra khái hçn hîp SO2 vµ CO2 dïng c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau ®©y:
A. Cho hçn hîp khÝ qua dung dÞch Na2CO3 võa ®ñ.
B. Cho hçn hîp khÝ qua dung dÞch níc brom d.
C. Cho hçn hîp khÝ qua níc v«i trong.
D. C¶ A, B.
19. SO2 vµ CO2 kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc nµo?
A. TÝnh oxi ho¸ - khö.
B. TÝnh axit.
C. Sù ho¸ láng.
D. Tan trong níc.
20. Cho FeS t¸c dông víi dung dÞch HCl, chÊt khÝ thu ®îc lµ:
A. H2S
B. Cl2
C. SO2
D. H2
21. Nh÷ng chÊt cã thÓ lµm kh« khÝ SO2 lµ:
A. H2SO4 ®Æc
B. P2O5
C. CaO
D. C¶ A vµ B
22. Axit HNO3 lµ mét axit:
A. cã tÝnh khö m¹nh.
B. cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh.
C. cã tÝnh axit yÕu
D. cã tÝnh axit m¹nh vµ tÝnh oxi ho¸ m¹nh.
23. H3PO4 lµ axit:
A. Cã tÝnh axit yÕu
B. Cã tÝnh axit trung b×nh

C. Cã tÝnh oxi hãa m¹nh

D. Cã tÝnh khö m¹nh.

24. Khi hoµ tan khÝ NH3 vµo níc ta ®îc dung dÞch, ngoµi níc cßn chøa:

A. NH4OH
B. NH3
C. NH4+ vµ OHD. B vµ C
25. Hßa tan hoµn toµn 28,8 g kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO3lo·ng, tÊt c¶ khÝ NO thu ®îc
®em oxi hãa thµnh NO2 råi sôc vµo níc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. ThÓ
tÝch khÝ oxi ë ®ktc ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ:
A. 100,8 lÝt
B. 10,08lÝt
C. 50,4 lÝt
D. 5,04 lÝt

26. Dung dÞch A cã chøa 5 ion: Mg2+, Ba2+ , Ca2+ vµ 0,1mol Cl- vµ 0,2mol NO3 . Thªm dÇn
V lÝt dung dÞch K2CO3 1M vµo dung dÞch A ®Õn khi ®îc lîng kÕt tña lín nhÊt. V cã
gi¸ trÞ lµ:
A. 150ml
B. 300ml
C. 200ml
D. 250ml
27. §Ó m(g) bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®îc12g hçn hîp c¸c oxit FeO,
Fe3O4, Fe2 O3, Fe. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®îc
2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®o ë ®ktc). m cã khèi lîng lµ:
A. 20,16g
B. 2,016g
C. 10,08g
D. 1,008g
28. Cho 11,2g Fe vµ 2,4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d sau ph¶n øng thu ®îc
dung dÞch A vµ V lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24 lÝt
B. 3,36 lÝt
C. 5,6 lÝt
D. 6,72 lÝt
29. Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A, B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau: PhÇn 1 tan
hÕt trong dung dÞch HCl, t¹o ra 1,792 lÝt H2(®ktc), phÇn 2 nung trong oxi thu ®îc 2,84g
hçn hîp axit. Khèi lîng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu lµ:
A. 2,4g
B. 3,12g
C. 2,2g
D. 1,8g
30. Hßa tan hoµn toµn 5g hçn hîp hai kim lo¹i R, R' b»ng dung dÞch HCl ta thu ®îc 5,71g
muèi khan. ThÓ tÝch khÝ B thu ®îc (ë ®ktc) lµ:
A. 0,224 l
B. 2,24 l
C. 4,48 l
D. 0,448 l
31. B»ng ph¶n øng ho¸ häc nµo cã thÓ ph©n biÖt ®îc sacaroz¬ vµ mantoz¬:
A. Ph¶n øng thuû ph©n.
B. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng
C. Ph¶n øng este ho¸
D. Ph¶n øng víi Cu(OH)2 ënhiÖt ®é phßng
32. Cho s¬ ®å ph¶n øng :
Glucoz¬ + X → Y
Fructoz¬ + X → Y
X, Y lÇn lît lµ:
A. H2O , tinh bét
B. H2, CH2(OH)(CHOH)4– CH2OH
C. H2O, mantoz¬
D. H2O, sacaroz¬
33. Khi thuû ph©n ®Õn hÕt tinh bét vµ xenluloz¬ trong axit v« c¬ lo·ng ta thu ®îc:
A. Glucoz¬
B. Fructoz¬
C. Sacaroz¬
D. Mantoz¬
34. Mét rîu no cã c«ng thøc nguyªn lµ (C2H5O)n. C«ng thøc ph©n tö rîu ®ã lµ:
A. C6H15O3
B. C6H14O3
C. C4H10O2
D. C2H5O
35. Dung dÞch nµo trong c¸c dung dÞch sau lµm quú tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh:
A. C6H5NH2
B. CH3NH2
C. H2NCH2COOH
D. CH3COOH
36. D·y chÊt nµo sau ®©y cã sù s¾p xÕp ®óng vÒ tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt:
A. NH3> CH3NH2> (CH3)3N> (CH3)2NH
B. (CH3)2NH> C6H5NH2> NH3> CH3NH2
C. NH3 > CH3NH2 > C6H5NH2 > (CH3)2NH

D. (CH3)2NH> CH3NH2> NH3> C6H5NH2
37. Ph©n tö axit h÷u c¬ 2 chøc m¹ch hë kh«ng no cã 1 liªn kÕt ®«i, cã 5 nguyªn tö C th×

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

c«ng thøc ph©n tö lµ:
A. C5H6O4
B. C5H8O4
C. C5H10O4
D. C5H8O2
Ph¶n øng nµo sau ®©y dïng ®Ó ph©n biÖt metan vµ etilen ?
A. Ph¶n øng oxi hãa
B. Ph¶n øng céng
C. Ph¶n øng thÕ
D. Ph¶n øng craking
Cho 2,84g hçn hîp 2 rîu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na
kim lo¹i t¹o ra 4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 rîu lµ:
A. CH3OH , C2H5OH
B. C2H5OH, C3H7OH
C. C3H7OH , C4H9OH
D. C2H3OH, C3H5OH
Sè lîng s¶n phÈm thÕ cña ankan Cl2 trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng khuyÕch t¸n vµ tØ lÖ mol
1: 1 phô thuéc vµo:
A. cÊu t¹o cña Cl2
B. sè nguyªn tö C trong ankan
C. d¹ng cÊu t¹o cña ankan
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu sai
TÝnh chÊt vËt lý cña c¸c chÊt trong d·y ®ång ®¼ng:
A. gièng nhau
B. phô thuéc vµo sè C trong ph©n tö
C. kh«ng gièng nhau
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu sai
§èt ch¸y mét hçn hîp ®ång ®¼ng ankan ta thu ®îc sè mol CO2 vµ sè mol níc:
A. b»ng nhau
B. sè mol CO2 ≤ sè mol níc
C. sè mol CO2 ≥ sè mol níc
D. cha x¸c ®Þnh ®îc
C«ng thøc thùc nghiÖm cña mét hi®rocacbon cã d¹ng (CaH2a + 1)b, c«ng thøc ph©n tö cña
hi®rocacban ®ã lµ:
A. C3H8
B. C4H10
C. C2H6
D. CnH2n + 2 ( n = 2a; b = 2)
Hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H10 cã bao nhiªu ®ång ph©n anken khi hi®rat cho s¶n
phÈm lµ rîu bËc 3:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
LÊy 0,1 mol rîu X khi t¸c dông víi Na d t¹o ra 3,36 lÝt H2 (®ktc). MÆt kh¸c ®èt ch¸y
X sinh ra CO2 vµ níc theo tØ lÖ sè mol lµ 3:4. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. CH3CH2CH2OH
B. CH3CHOH CH2OH
B. HOCH2CH2OH
D. HOCH2CHOH CH2OH
§èt ch¸y 1 mol rîu no X cã khèi lîng ph©n tö nhá h¬n 100 ®vC cÇn 3,5 mol O2. C«ng
thøc ph©n tö cña rîu no lµ:
A. C2H6O2
B. C3H8O3
C. C4H10O2
D. C3H8O
X lµ mét dÉn xuÊt cña benzen cã c«ng thøc ph©n tö C7H9NO2. Khi cho 1 mol X t¸c dông
võa ®ñ víi NaOh råi ®em c« c¹n ta thu ®îc 144g muèi khan. C«ng thøc cÊu t¹o cña X
lµ:
A. HOC6H4COOH
B. HOC6H3(NO2)CH2COOH
C. CH3C6H4NO2
D. C6H5COONH4
§èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ehit X thu ®îc 5,4g H2O vµ 6,72 l CO2 (®ktc). VËy CTPT
cña X lµ:
A. C2H4O
B. C4H6O2
C. C3H6O
D. C4H8O
§èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp 2 rîu ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®îc 0,66g CO2 vµ
0,45g H2O. NÕu oxi hãa m(g) hçn hîp rîu trªn b»ng CuO, s¶n phÈm t¹o thµnh cho t¸c
dông víi AgNO3/NH3 d sÏ thu ®îc lîng kÕt tña Ag lµ:
A. 10,8g
B. 43,2g
C. 2,16g
D. 1,62g

50. Cho X lµ 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80ml dung

dÞch HCl 0,125M vµ thu ®îc 1,835g muèi khan. Cßn khi cho 0,01mol X t¸c dông víi
dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
A. H2NC3H6COOH
B. H2NC2H5COOH
C. H2NC3H5(COOH)2
D. (H2N)2C3H5COOH

§Ò sè 6
1. Khèi lîng nguyªn tö b»ng:
A. Tæng khèi lîng cña proton vµ electron
B. Tæng sè h¹t proton, tæng sè h¹t n¬tron vµ tæng sè h¹t electron
C. Khèi lîng cña c¸c h¹t proton vµ¬n n¬tron
D. Tæng khèi lîng cña cña proton, n¬tron vµ electron
2. MÖnh ®Ò nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. Sè hiÖu nguyªn tö b»ng trÞ sè cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö
B. Trong nguyªn tö sè proton lu«n b»ng sè n¬tron
C. Sè proton b»ng trÞ sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n
D. Sè proton b»ng sè electron
3. Chu k× gåm c¸c nh÷ng nguyªn tè mµ nguyªn tö cña nguyªn tè ®ã cã cïng:
A. Sè electron
B. Sè líp electron
B. Sã líp electron ngoµi cïng
D. Sè n¬tron
4. Trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn sè thø tù cña nhãm nguyªn tè b»ng:
A. Sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö nguyªn tè ë nhãm ®ã
B. Sè líp electron cña nguyªn tè
C. §iÖn tÝch h¹t nh©n cña nguyªn tö nguyªn tè
D. Tæng sè proton vµ electron
5. §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng ®óng
A. Sè oxi hãa cña nguyªn tè trong ®¬n chÊt lu«n b»ng kh«ng
B. Sè oxi hãa cña nguyªn tè lµ mét gi¸ trÞ kh«ng ®æi
C. Tæng sè oxi hãa cña nguyªn tö trong ph©n tö b»ng kh«ng
D. §èi víi c¸c ion ®¬n nguyªn tö sè oxi hãa b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã.

 2SO3
6. Cho ph¶n øng thuËn nghÞch to¶ nhiÖt : SO2 + O2 

NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng.
§Ó c©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu t¹o thµnh SO3 cÇn:
A. T¨ng nhiÖt ®é cña ph¶n øng
B. Gi¶m nhiÖt ®é cña ph¶n øng
C. T¨ng ¸p suÊt cña ph¶n øng
D. T¨ng nång ®é cña SO2 hoÆc gi¶m nång ®é cña SO3.
7. Ph¶n øng axit – baz¬ x¶y ra trong trêng hîp:
A. Dung dÞch axit t¸c dông víi dung dÞch baz¬
B. Dung dÞch axit t¸c dông víi oxit baz¬
C. Dung dÞch axit t¸c dông víi baz¬ kh«ng tan
D. TÊt c¶ c¸c trêng hîp trªn
8. Cho c¸c chÊt vµ ion sau: CO32-, HSO3-, HPO42-, Zn(OH)2, SO42-, K+, Al(OH)3, Na+, HCO3-,
H2O. Nh÷ng chÊt vµ ion lìng tÝnh lµ:
A. HSO3- , Zn(OH)2 , Al(OH)3 , H2O, SO42-.
B. CO32-, Zn(OH)2, H2O, HPO42-, HCO3C. Zn(OH)2, Al(OH)3 , SO42-, HCO3D. HPO42-, H2O, HCO3-, Al(OH)3 , Zn(OH)2
9. Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng ®óng ?
A. HCO3- + H3O+ → H2CO3 + H2O
B. HCO3- + OH- → CO32- + H2O
C. Na+
+ 2H2O → NaOH + H3O+
D. HPO42- + H3O+ → H2PO4- + H2O
10. Dung dÞch chøa ion H+ cã ph¶n øng víi dung dÞch chøa c¸c ion hay víi c¸c chÊt r¾n nµo
sau ®©y:
A. OH-, CO32-, K+, BaCO3
B. HSO3-, CuO, HCO3-, Cu(OH)2

C. FeO, Fe(OH)2, Ba2+, CO32D. NH4+, Fe2+, HCO32-, K2CO3
11. Níc Javen ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch:
A. Cho clo t¸c dông víi níc
B. Cho clo t¸c dông víi dung dÞch KOH
C. Cho clo t¸c dông víi dung dÞch NaOH
E. C¶ 2 c¸ch C vµ D
12. TÝnh oxi hãa cña c¸c halogen gi¶m dÇn theo thø tù sau:
A. Cl2 > Br2 > I2 > F2
B. F2 > Cl2 > Br2 > I2
C. Cl2 > F2> Br2 > I2
D. Cl2 > I2> Br2 > F2
13. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng ®óng:
A. TÝnh khö cña c¸c hi®ro halogenua t¨ng dÇn tõ HI  HF
B. C¸c hi®ro halogenua tan trong níc t¹o thµnh c¸c axit t¬ng øng
C. TÝnh axit cña c¸c hi®ro halogenua t¨ng dÇn tõ HF  HI
D. TÝnh khö cña c¸c hi®ro halogenua t¨ng dÇn tõ HF  HI
14. ChÊt dïng ®Ó nhËn biÕt ra H2S vµ dung dÞch muèi sunfua lµ:
A. BaCl2
C. Ba(OH)2
B. Pb(NO3)2
D. NaCl
15. §Ó nhËn biÕt ra 3 lä khÝ riªng biÖt chøa CO2, SO2, O2 cã thÓ dïng:
A. dung dÞch níc brom
C. tµn ®ãm
B. dung dÞch Ca(OH)2
D. dung dÞch brom vµ tµn ®ãm ®á
16. Kim lo¹i dÉn ®îc ®iÖn lµ do:
A. kim lo¹i cã cÊu tróc m¹ng líi tinh thÓ
B. mËt ®é electron trong kim lo¹i lín
C. kim lo¹i cã c¸c ion d¬ng trong cÊu tróc tinh thÓ
D. kim lo¹i cã c¸c electron tù do trong cÊu tróc tinh thÓ
17. §èi víi c¸c kim lo¹i, ®iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng:
A. Crom cøng nhÊt, xesi mÒm nhÊt
B. Nh«m nhÑ nhÊt
C. §ång dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt tèt nhÊt
D. NhiÖt ®é nãng ch¶y cña xesi lµ nhá nhÊt
18. TÝnh chÊt hãa häc chung cña kim lo¹i lµ:
A. dÔ bÞ khö
B. dÔ tham gia ph¶n øng
C. dÔ bÞ oxi hãa
D. kh«ng ho¹t ®éng hãa häc
19. Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i lµ:
A. dïng chÊt khö ®Ó khö oxit kim lo¹i ë nhiÖt ®é cao
B. oxi hãa ion kim lo¹i
C. khö ion kim lo¹i
D. ®iÖn ph©n muèi nãng ch¶y hoÆc dung dÞch muèi
20. Khi cho Na t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 s¶n phÈm thu ®îc lµ:
A. Na2SO4, Cu
B. Na2SO4, Cu(OH)2, H2
C. NaOH, Cu(OH)2,H2SO4
D. Cu(OH)2, Na2SO4, H2
21. CÆp chÊt nµo x¶y ra ph¶n øng:
A. dung dÞch NaOH vµ Al
B. dung dÞch NaCl vµ Ag
C. dung dÞch FeSO4 vµ Cu
D. dung dÞch CuSO4 vµ Ag
22. §Ó trung hoµ 50ml dung dÞch H2SO4 0,125M th× thÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,5M cÇn dïng
lµ:
A. 100 ml
B. 75 ml
C. 25 ml
D. 50 ml
23. Cho 3,65 gam HCl vµo 1 lÝt dung dÞch AgNO3 0,5M. Khèi lîng kÕt tña thu ®îc lµ:
A. 14,35g
B. 11,75g
C. 7,15g
D. 35,53g

24. Cho dung dÞch cã chøa 2,94 gam H3PO4 vµo 3 lÝt dung dÞch NaOH 0,1M . H·y chän ®¸p
¸n ®óng:
A. H3PO4 d sau ph¶n øng
B. Ph¶n øng t¹o muèi axit
C. Ph¶n øng võa ®ñ t¹o muèi trung hßa
D. NaOH d sau ph¶n øng
25. Hoµ tan hoµn toµn 2,39 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Zn, Fe, Mg trong 500ml dung dÞch
H2SO4 thÊy t¹o ra 1,344 lÝt H2 (®ktc). Khèi lîng muèi sunfat khan thu ®îc lµ:
A. 4,25 g
B. 5,28 g
C. 7,35 g
D. 8,25 g
26. Cho 10 gam kim lo¹i nhãm IIA t¸c dông víi níc d thu ®îc 5,6 lÝt khÝ H2 (®ktc). Kim
lo¹i ®ã lµ
A. Mg
B. Ca
C. Ba
D. Sr
27. ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 2M tèi thiÓu ®Ó hÊp thô hÕt 5,6 lÝt SO2 (®ktc) lµ:
A. 250 ml
B. 500 ml
C. 300 ml
C. 125 ml
28. Nung 100 gam hçn hîp gåm Na2CO3, NaHCO3 ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th× thu ®îc 69
gam chÊt r¾n. Thµnh phÇn % cña Na2CO3 lµ:
A. 44 %
B. 16%
C. 32%
D. 64%
29. Ng©m 1 l¸ kÏm trong 100 ml AgNO3 0,1M. Khi kÕt thóc ph¶n øng khèi lîng Ag thu ®îc
lµ:
A. 1,08g
B. 2,16g
C. 10,8g
D. 5,4g
30. Tõ d·y ®iÖn hãa cña kim lo¹i ta cã thÓ kÕt luËn:
A. K dÔ bÞ oxi hãa nhÊt
B. K khã bÞ oxi hãa nhÊt
+
C. K dÔ bÞ khö nhÊt
D. K dÔ bÞ oxi hãa nhÊt
31. Cao su Buna lµ s¶n phÈm trïng hîp cña:
A. CH2=CH – CH=CH2
B. CH2=CH - CH3
І
CH3
C. CH2=C = CH – CH3
D. CH2=CH
І
C6H5
32. Cho c¸c ankan sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, nhãm ankan nµo cã ®ång ph©n khi t¸c dông
víi Cl2 tØ lÖ 1:1 vÒ sè mol t¹o ra dÉn xuÊt monoclorua duy nhÊt:
A. C2H6 vµ C3H8
B. C2H6, C5H12
C. C4H10, C5H12
D. C3H8, C4H10
33. ChÊt nµo cho díi ®©y khi hi®ro hãa thu ®îc iso- hexan:
A. CH2=CH – CH - CH2- CH3
B. CH2=C – CH – CH3
І
І
CH3
CH3
C. CH3 - CH = C - CH2- CH3 D. CH2=C – CH – CH2- CH3
І
І
CH3
CH3
34. ChÊt nµo trong c¸c chÊt sau cã ph¶n øng cracking:
A. C2H4
B. C2H6
C. C3H8
D. C3H7Cl
35. ChÊt nµo cho díi ®©y cã thÓ nhËn biÕt ®îc 3 chÊt láng phenol, stiren, rîu benzylic ®ùng
trong 3 lä riªng biÖt:
A. Kim lo¹i Na
B. Quú tÝm
C. Dung dÞch NaOH
D. Dung dÞch brom
36. Cho c¸c dung dÞch sau, dung dÞch nµo lµm qu× tÝm chuyÓn mµu xanh:

A. H2N- CH2- COOH
B. HOOC- CH2- CH2- CH(NH2)- COOH
C. CH3COOH
D. H2N- CH2- CH2- CH(NH2)- COOH
37. §Ó ph©n biÖt sacaroz¬ vµ glucoz¬ cã thÓ dïng ph¶n øng :
A. T¸c dông víi Cu(OH)2 vµ ®un nãng.
B. Ph¶n øng víi Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é phßng.
C. Ph¶n øng este ho¸.
D. Ph¶n øng trïng ngng.
38. Khi cho glixerin t¸c dông víi hçn hîp 2 axit bÐo ®¬n chøc kh¸c nhau th× thu ®îc bao
nhiªu lo¹i chÊt bÐo cã cÊu t¹o ph©n tö kh¸c nhau:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
39. Muèn biÕt sù cã mÆt cña ®êng glucoz¬ trong níc tiÓu ta cã thÓ dïng thuèc thö nµo trong
c¸c thuèc thö sau ®©y:
A. giÊy ®o pH
B. dung dÞch AgNO3/ NH3.
C. Cu(OH)2
D. c¶ B, C.
40. Thuû ph©n este E cã c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 víi xóc t¸c lµ axit v« c¬ lo·ng thu ®îc 2
s¶n phÈm h÷u c¬ X, Y. Tõ X cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ®îc Y b»ng 1 ph¶n øng. ChÊt X lµ:
A. Rîu etylic
B. Axit axetic
C. Axit fomic
D. Rîu metylic
41. Trong s¬ ®å chuyÓn hãa sau:
C4H8O2  A1  A2  A3  C2H6
C«ng thøc cÊu t¹o cña A1, A2, A3 lÇn lît lµ:
A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa
B. C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa
C. C2H5OH, C2H5COOH, C2H5COONa
D. C3H7OH, CH3COOH, CH3COONa
42. Cã bao nhiªu ®ång ph©n amin øng víi c«ng thøc ph©n tö C3H9N:
A. 2 ®ång ph©n
B. 3 ®ång ph©n
C. 4 ®ång ph©n
D. 5 ®ång ph©n
43. Este C4H8O2 cã gèc rîu lµ metyl th× axit t¹o ra este ®ã lµ:
A. HCOOH
B. CH3COOH
C. C2H5COOH
D. C3H7COOH
44. Tªn gäi nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ tªn cña hîp chÊt h÷u c¬ este:
A. Metyl fomiat
B. Etyl axetat
C. Etyl fomiat
D. Metyl etylat
45. T¸ch níc hoµn toµn tõ hçn hîp X gåm 2 rîu A vµ B ta ®îc hçn hîp Y gåm c¸c olefin.
NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn X th× thu ®îc 1,76g CO2. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng
khèi lîng níc CO2 t¹o ra lµ:
A. 2,94g
B. 2,48g
C. 1,76g
D. 2,76g
46. Cho 2,84g hçn hîp 2 rîu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na kim
lo¹i t¹o ra 4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24 lÝt
B. 1,12 lÝt
C. 1,792 lÝt
D. 0,896 lÝt
47. Thñy ph©n 0,01mol este cña 1 rîu ®a chøc víi 1 axit ®¬n chøc tiªu tèn hÕt 1,2g NaOH.
MÆt kh¸c khi thñy ph©n 6,35g este ®ã th× tiªu tèn hÕt 3g NaOH vµ thu ®îc 7,05g muèi.
CTPT vµ CTCT cña este lµ:
A. (CH3COO)3C3H5
B. (C2H3COO)3C3H5
C. C3H5(COOCH3)3
D. C3H5 (COOC2H3)3
48. Khi cho 4,48 lÝt (ë ®ktc) hçn hîp gåm 2 olefin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau qua b×nh ®ùng
dung dÞch br«m d, thÊy khèi lîng cña b×nh t¨ng thªm 7g. C«ng thøc ph©n tö cña 2 olefin
lµ:
A. C2H4 vµ C3H6
B. C3H6 vµ C4H8
C. C4H8 vµ C5H10
D. C5H10 vµ C6H12

49. A, B lµ 2 rîu no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho hçn hîp gåm 1,6g A
vµ 2,3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 1,12 lÝt H2(®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña 2 rîu lµ:
A. CH3OH, C2H5OH
B. C2H5OH, C3H7OH
C. C3H7OH, C4H9OH
D. C4H9OH, C5H11OH
50. TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ C3H8 vµ C4H10 ®èi víi hi®ro lµ 25,5 . Thµnh phÇn % thÓ tÝch
cña hçn hîp ®ã lµ:
A. 50%;50%
B. 25%; 75%
C. 45% ; 55%
D. 20% ; 80%

§Ò sè 5
1. CÊu h×nh electron nµo sau ®©y lµ cña Mg2+ (Z = 12)
A. 1s22s22p63s2
B. 1s22s22p6
2
2
6
2
4
C. 1s 2s 2p 3s 3p
D. cÊu h×nh electron kh¸c
2. Cho c¸c chÊt Al, Mg, Si, S. TrËt tù s¾p xÕp c¸c chÊt theo thø tù t¨ng dÇn b¸n kÝnh nguyªn tö
lµ:
A. Al < Mg < S < Si
B. Mg < Al < S < Si
C. S < Mg < Si < Al
D. Al < Mg < Si < S
3. Nguyªn tö X cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p63s2. VÞ trÝ cña X trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
A. nhãm IIA, chu k× 3
B. nhãm IIIA, chu k× 2
C. nhãm IIIA, chu k× 2
D. nhãm IIIA, chu k× 3
4. Tæng sè electron trong ion NO3- lµ:
A. 31
C. 32
C. 29
D. 33
5. Cho miÕng giÊy quú tÝm vµo dung dÞch FeCl3, mµu cña miÕng giÊy quú lµ:
A. xanh
B. ®á
C. tÝm
D. kh«ng mµu
6. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng vÒ tÝnh chÊt cña ion HCO3-:
A. cã tÝnh axit
B. cã tÝnh baz¬
C. cã c¶ tÝnh axit vµ baz¬
D. kh«ng cã tÝnh axit vµ baz¬
7. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cho biÕt:
A. thµnh phÇn ®Þnh tÝnh cña c¸c nguyªn tè
B. tØ lÖ vÒ sè lîng c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
C. sè lîng nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong ph©n tö
D. trËt tù liªn kÕt cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
8. TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng nhÊt cña c¸c ankan lµ:
A. ph¶n øng thÕ
B. ph¶n øng céng
C. ph¶n øng oxi ho¸
D. ph¶n øng ®èt ch¸y
9. C«ng thøc cÊu t¹o cho biÕt:
A. sè lîng nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong ph©n tö
B. thø tù kÕt hîp cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
C. c¸ch liªn kÕt c¸c nguyªn tö trong ph©n tö
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng
10. Nhãm chøc -NH2 cã tªn gäi lµ:
A. amino
B. nitro
C. amin
D. nitrin
11. Thµnh phÇn cña gang bao gåm:
A. s¾t vµ cacbon
B. s¾t vµ nh«m
C. s¾t vµ silic
D. s¾t vµ s¾t oxit
12. Cho tõ tõ dung dÞch KOH vµo dung dÞch AlCl3, hiÖn tîng quan s¸t ®îc lµ:
A. t¹o kÕt tña tr¾ng
B. t¹o khÝ kh«ng mµu
C. t¹o kÕt tña tr¾ng sau ®ã tan
D. kh«ng cã hiÖn tîng g× x¶y ra
13. Cho a mol Fe vµo dung dÞch chøa b mol AgNO3, a vµ b cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo ®Ó thu ®îc
Fe(NO3)3 sau ph¶n øng:
A. b = 2a
B. b ≥ 2a
C. b = 3a
C. b ≥ 3a
14. ChØ dïng dung dÞch quú tÝm cã thÓ nhËn biÕt ®îc bao nhiªu trong sè c¸c dung dÞch: NaOH,
HCl, Na2CO3, Ba(OH)2, NH4Cl.
A. 2 dung dÞch
B. 3 dung dÞch
C. 4 dung dÞch
D. tÊt c¶ c¸c dung dÞch
15. ChØ dïng mét dung dÞch nµo trong c¸c dung dÞch sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai chÊt r¾n Fe2O3 vµ
Fe3O4:
A. dung dÞch HCl
B. dung dÞch H2SO4 lo·ng
C. dung dÞch HNO3 lo·ng
D. tÊt c¶ ®Òu ®îc
16. §Ó t¸ch riªng c¸c chÊt khái hçn hîp gåm FeO, CuO, Al2O3 cÇn ph¶i dïng c¸c ho¸ chÊt nµo
1

sau ®©y (kh«ng kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lÝ):
A. dung dÞch HCl vµ HNO3
B. NaOH vµ HCl
C. HCl vµ CuCl2
D. H2O vµ H2SO4
17. Khi nhiÖt ph©n hÕt AgNO3, chÊt r¾n thu ®îc lµ:
A. Ag
B. Ag2O
C. AgNO3
D. AgNO2
18. Chç nèi hai ®Çu d©y ®iÖn lµm b»ng ®ång vµ nh«m ®Ó ngoµi trêi rÊt nhanh bÞ ®øt háng, t¹o
thµnh líp bét xèp mµu tr¾ng, hiÖn tîng ho¸ häc ®· x¶y ra lµ:
A. ph¶n øng cña nh«m vµ ®ång
B. x¶y ra qu¸ tr×nh ¨n mßn ho¸ häc
C. x¶y ra qu¸ tr×nh ¨n mßn ®iÖn ho¸
D. do ®ång vµ nh«m t¸c dung víi oxi trong kh«ng khÝ
19. Dïng thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt hai lä ®ùng khÝ kh«ng mµu chøa O2 vµ h¬i níc:
A. CuSO4 khan
B. H2SO4 ®Æc
C. dung dÞch KOH
D. quú tÝm
20. Cã c¸c dung dÞch NH3, NaOH vµ Ba(OH)2 cïng nång ®é mol/l. Gi¸ trÞ pH cña c¸c dung dÞch
nµy lÇn lît lµ a, b, c th× :
A. a = b = c
B. a > b > c
C. a < b < c
D. a > c > b
21. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ NaOH  X  Y  NaCl.
X, Y lÇn lît lµ:
A. Na2O vµ Na2CO3
B. NaHCO3 vµ Na2CO3
C. Na2CO3 vµ Na2SO4
D. c¶ B vµ C ®Òu ®îc
22. Cho ph¶n øng:
t
 FeO + H2
Fe + H2O 
§iÒu kiÖn cña ph¶n øng lµ:
A. t = 5700C
B. t > 5700C
0
C. t < 570 C
D. c¶ B vµ C ®Òu ®îc
23. Cho dung dÞch HNO3 lo·ng vµo èng nghiÖm chøa Fe(OH)n. Gi¸ trÞ cña n nh thÕ nµo ®Ó x¶y
ra ph¶n øng oxi ho¸ - khö:
A. n = 1
B. n = 2
C. n = 3
D. A vµ B ®Òu ®îc
24. Cho s¬ ®å ph¶n øng
0

Na
NaCl

Y

Na2CO3

NaCl

NaCl

X
HCl
X, Y, Z lÇn lît lµ c¸c chÊt nµo sau ®©y:
A. Cl2, NaOH vµ CaCl2
C. Cl2, NaOH vµ BaCl2

NaCl
Z

B. Cl2, Na2O vµ CaCl2
D. tÊt c¶ A, B, C ®Òu ®óng

25.
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ÐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI A, B - 2009
Môn thi: HÓA HỌC – Mã đề 420 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16;
Mg = 24 ; Al = 27 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ;
Sr = 88 ; Ag = 108 ; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số
mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là
A. C2H6O.
B. C2H6O.
C. C4H10O2. D. C3H8O2.
Câu 2: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử
duy nhất). Quan hệ giữa x và y là
A. y = 2x.
B. x = y.
C. x = 4y.
D. x = 2y.
Câu 3: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản
ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 33,00.
B. 29,70.
C. 25,46.
D. 26,73.
Câu 4: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng
đẳng của
A. anken.
B. ankin.
C. ankađien. D. ankan.
Câu 5: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi
hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 6: Cho các cân bằng hóa học :
N2 (k) + 3H2 (k)
2NH3 (k) (1)
H2 (k) + I2 (k)
2HI (k) (2)
2SO2 (k) + O2 (k)
2SO3 (k) (3)
2NO2 (k)
N2O4 (k)
(4)
Khi thay đổi áp suất những cân bằng hoá học bị chuyển dịch là
A. (2), (3), (4).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (2), (4).
D. (1), (2), (3).
Câu 7: Cho các chất sau :
CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4)
Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, t0) cùng tạo ra một sản phẩm là :
A. (1), (2), (3).
B. (1), (2), (4).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (3), (4).
Câu 8 : Cho dãy các chất : KOH, Ca(NO3)2 , SO3 , NaHSO4 , Na2SO3 , K2SO4 . Số chất trong dãy
tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là
A. 4
B. 6
C. 3
D. 2
Câu 9 : Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và
H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng
muối khan là
A. 38,93 gam
B. 25,95 gam
C. 103,85 gam
D. 77,86 gam
Câu 10 : Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3
bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 300 ml
B. 200 ml
C. 150 ml
D. 400 ml
Câu 11 : Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc
AgNO3) trong dung dịch NH3 , đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag
tạo thành là
A. 21,6 gam
B. 10,8 gam
C. 43,2 gam
D. 64,8 gam
Câu 12 : X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm
kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác,
khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa
đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
A. Mg
B. Ca
C. Sr
D. Ba

Câu 13 : Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 , thu được hỗn hợp khí
X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là
A. 20,50 gam
B. 11,28 gam
C. 9,40 gam
D. 8,60 gam
Câu 14 : Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản
ứng với Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công
thức cấu tạo của X1 , X2 lần lượt là
A. CH3−COOH, H−COO−CH3
B. (CH3)2CH−OH, H−COO−CH3
C. CH3−COOH, CH3−COO−CH3
D. H−COO−CH3 , CH3−COOH
Câu 15 : Cho dãy các chất : NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 . Số chất trong dãy tác
dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là
A. 3
B. 5
C. 4
D. 1
Câu 16 : Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang
điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố
X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố : Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17;
Fe = 26)
A. Al và Cl
B. Al và P
C. Na và Cl
D. Fe và Cl
Câu 17 : Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất
phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là
A. 6,0 gam
B. 4,4 gam
C. 8,8 gam
D. 5,2 gam
Câu 18 : Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có
không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn
hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2
(ở đktc). Giá trị của V là
A. 4,48
B. 3,36
C. 2,80
D. 3,08
Câu 19 : Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là
A. Na2CO3 và HCl
B. NaCl và Ca(OH)2
C. Na2CO3 và Ca(OH)2
D. Na2CO3 và Na3PO4
Câu 20 : Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng)
+ dd X
+ dd Y
+ dd Z
NaOH ⎯⎯⎯
→ Fe(OH)2 ⎯⎯⎯
→ Fe 2 (SO4 )3 ⎯⎯⎯
→ BaSO4
Các dd (dung dịch) X, Y, Z lần lượt là
A. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2
B. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2
C. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2
D. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2
Câu 21 : Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của
nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5 . Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y
thuộc loại liên kết
A. cho nhận
B. ion
C. cộng hoá trị
D. kim loại
Câu 22 : Hoà tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho
lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được dung dịch X2 chứa chất tan là
A. Fe2(SO4)3
B. FeSO4
C. Fe2(SO4)3 và H2SO4
D. FeSO4 và H2SO4
Câu 23 : Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung
dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một
rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở
đktc). Hỗn hợp X gồm
A. một este và một rượu
B. một axit và một este
C. một axit và một rượu
D. hai este
Câu 24 : Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư) sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm
khử duy nhất , ở đktc). Khí X là
A. NO
B. NO2
C. N2
d. N2O
Câu 25 : Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO,
Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X
ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 0,224
B. 0,448
C. 0,896
D. 1,120

Câu 26 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2
bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là
A. 35% và 65%
B. 75% và 25%
C. 20% và 80%
D. 50% và 50%
Câu 27 : Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH2OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở
1400C) thì số ete thu được tối đa là
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
3+
2−
+
−
Câu 28 : Dung dịch X chứa các ion : Fe , SO4 , NH4 , Cl . Chia dung dịch X thành hai phần
bằng nhau :
− Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở
đktc) và 1,07 gam kết tủa ;
− Phần hai tác với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có
nước bay hơi)
A. 3,73 gam
B. 7,04 gam
C. 7,46 gam
D. 3,52 gam
Câu 29 : Cho các dung dịch có cùng nồng độ : Na2CO3 (1), H2SO4 (2) , HCl (3), KNO3 (4). Giá trị
pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là
A. (4), (1), (2), (3)
B. (2), (3), (4), (1)
C. (3), (2), (4), (1)
D. (1), (2), (3), (4)
Câu 30 : Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hơp rắn gồm ba kim loại là
A. Al , Cu , Ag
B. Al , Fe , Cu
C. Fe , Cu , Ag
D. Al , Fe , Ag
Câu 31 : Tơ nilon − 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
A. H2N−(CH2)5−COOH
B. HOOC−(CH2)2−CH(NH2)−COOH
C. HOOC−(CH2)4−COOH và HO−(CH2)2−OH
D. HOOC−(CH2)4−COOH và H2N−(CH2)6−NH2
Câu 32 : Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là
0
A. FeCl2 + H2S ⎯⎯
→ FeS + 2HCl
B. 3O2 + 2H2S ⎯t⎯
→ 2H2O + 2SO2
C. Cl2 + 2NaOH ⎯⎯
→ NaCl + NaClO + H2O D. O3 + 2KI + H2O ⎯⎯
→ 2KOH + I2 + O2
Câu 33 : Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml
dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan.
Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CH−COO−CH2−CH3
B. CH3−CH2−COO−CH=CH2
C. CH3−COO−CH=CH−CH3
D. CH2=CH−CH2−COO−CH3
Câu 34 : Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X
tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối
khan. Công thức của X là
A. H2NC4H8COOH B. H2NC3H6COOH C. H2NC2H4COOH D. H2NCH2COOH
Câu 35 : Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng)
theo phương trình phản ứng :
C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y
Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a
mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là
A. 118 đvC
B. 44 đvC
C. 82 đvC
D. 58 đvC
Câu 36 : Cho phản ứng hoá học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu2+
B. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu
C. sự khử Fe2+ và sự oxi hoá Cu
D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+
Câu 37 : Kim loại M phản ứng được với : dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3
(đặc, nguội). Kim loại M là
A. Fe
B. Al
C. Ag
D. Zn
Câu 38 : Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6 , CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể
tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối
của X so với khí hiđro là

A. 25,8
B. 12,9
C. 22,2
D. 11,1
Câu 39 : Cho dãy các chất : glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy
tham gia phản ứng tráng gương là
A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 40 : Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng với đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công
thức cấu tạo ứng với công thức phân tử X là
A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 41 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của
nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na
(dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X , Y là
A. C3H6O, C4H8O
B. C2H6O, C3H8O
C. C2H6O2, C3H8O2 D. C2H6O, CH4O
Câu 42 : Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác
dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 , sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số
mol X đã phản ứng. Công thức của X là
A. HCHO
B. (CHO)2
C. CH3CHO
D. C2H5CHO
Câu 43 : Cho dãy các chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất
trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 44 : Cho dãy các chất : HCHO, CH2COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3.
Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
PHẦN RIÊNG ------ Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần : Phần I hoặc Phần II ------Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50)
Câu 45 : Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
A. Na và Fe B. Mg và Zn C. Al và Mg D. Cu và Ag
Câu 46 : Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) :
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat
Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là :
A. CH3COOH, CH3OH
B. C2H4, CH3COOH
C. C2H5OH, CH3COOH
D. CH3COOH, C2H5OH
Câu 47: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch
NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là :
A. 300
B. 100
C. 200
D. 150
Câu 48 : Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X
tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X
là
A. 2−Metylbutan
B. 2−Metylpropan
C. 2,2−Đimetylpropan D. etan
Câu 49 : Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
A. Fe + dung dịch FeCl3
B. Fe + dung dịch HCl
C. Cu + dung dịch FeCl3
D. Cu + dung dịch FeCl2
Câu 50 : Cho dãy các chất : C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH,
CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là
A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56)
Câu 51 : Cho biết phản ứng oxi hoá − khử trong pin điện hoá Fe − Cu là
Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu ; E0 (Fe2+/Fe) = − 0,44 V, E0 (Cu2+/Cu) = + 0,34V
Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe − Cu là
A. 0,92 V
B. 0,10 V
C. 0,78 V
D. 1,66 V

Câu 52 : Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4
loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc).
Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 48,8
B. 42,6
C. 47,1
D. 45,5
Câu 53 : Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hoá học sau :
X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2 ;
Y + XCl2 → YCl2 + X
Phát biểu đúng là :
A. Ion Y2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+
B. Kim loại X khử được ion Y2+
C. Ion Y3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+
D. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y
Câu 54 : Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào
A. chất xúc tác
B. nhiệt độ
C. nồng độ
D. áp suất
Câu 55 : Cho dãy các chất : Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong
dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 2
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 56 :Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là
xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là
A.
CH33−CH
−CHOH−CH
B.
3
2−CH32−OH
C. CH
D. CH
CH33−CH
−CO−CH
2−CHOH−CH
3
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Yên Định 1
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
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Câu 1: Người ta có thể điều chế kim loại Na bằng cách:
A. Điện phân dung dịch NaCl.
B. Điện phân NaCl nóng chảy.
C. Dùng K cho tác dụng với dung dịch NaCl.
D. Khử Na2O bằng CO.
Câu 2: Chỉ dùng 1 dung dịch hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung
dịch đó là:
A. HNO3
B. NaOH
C. H2SO4
D. HCl


Câu 3: Cho cân bằng N2 (k) + 3H2(k) 
 2NH3(k) + Q. Có thể làm cân bằng dung dịch về phía tạo
thêm NH3 bằng cách:
A. Hạ bớt nhiệt độ xuống
B. Thêm chất xúc tác
C. Hạ bớt áp suất xuống
D. Hạ bớt nồng độ N2 và H2 xuống
Câu 4: Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dung dịch
bằng 1/2 nồng độ của Cu2+ ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Biết
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe và nồng độ ( mol/l ) ban đầu của Cu(NO3)2 là:
A. 1,12 gam và 0,3M
B. 2,24 gam và 0,2 M
C. 1,12 gam và 0,4 M
D. 2,24 gam và 0,3 M.
Câu 5: Cho các dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2) ; HCl + KNO3 (X3) ; Fe2(SO4)3 (X4).
Dung dịch có thể hoà tan được bột Cu là:
A. X1, X3, X4
B. X1, X4
C. X3, X4
D. X1, X3, X2, X4
Câu 6: Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:
X: 1s22s22p63s1 ; Y: 1s22s22p63s2 ; Z: 1s22s22p63s23p1.
Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là:
A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3
B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH
C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH
D. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH
Câu 7. Hoà tan 36 gam hỗn hợp đồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl
dư, phản ứng xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. ( Fe = 56, Cu = 64, O = 16 ). Khối lượng chất
rắn Y bằng
A. 12,8 gam.
B. 6,4 gam.
C. 23,2 gam.
D. 16,0 gam.
Câu 8: Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. X tan vừa đủ trong 0,2 lít dung dịch H2SO4
0,5M cho ra 1,12 lít H2 (đktc). Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO
trong hỗn hợp ấy. Kim loại M, khối lượng M và MO trong X là:
A. Mg; 1,2 gam Mg và 2 gam MgO
B. Ca; 2 gam Ca và 2,8 gam CaO
C. Ba; 6,85 gam Ba và 7,65 gam BaO
D. Cu; 3,2 gam Cu và 4 gam CuO
Câu 9: Điện phân 200ml dung dịch CuCl2 sau một thời gan người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot.
Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điên phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt
tăng 1,2 gam. Nồng độ mol/lit ban đầu của dung dịch CuCl2 là:
A. 1,2M
B. 1,5M
C. 1M
D. 2M
Câu 10: Trong 3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì chất phản ứng với HNO3 không tạo ra khí là:
A. FeO
B. Fe2O3
C. FeO và Fe3O4
D. Fe3O4
Câu 11: Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A. Thêm V lít
dung dịch NaOH 0,1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng
không đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. ( Al = 27, Na = 23, O = 16, S = 32, H = 1) V có giá trị là:
A. 1,1 lít
B. 0,8 lít
C. 1,2 lít
D. 1,5 lít
Câu 12: Hoà tan 45,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol
N2O và 0,9 mol NO. Kim loại M là:
A. Mg
B. Fe
C. Al
D. Zn
Câu 13: Có 3 bình chứa các khí SO2, O2 và CO2. Phương pháp thực nghiệm để nhận biết các khí trên là:
A. Cho từng khí lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
B. Cho từng khí lội qua dung dịch H2S, sau đó lội qua dung dịch Ca(OH)2
C. Cho cánh hoa hồng vào các khí, sau đó lội qua dung dịch NaOH
D. Cho t ừng khí đi qua dung dịch Ca(OH)2,sau đó lội qua dung dịch Br2
Câu 14: Sắp xếp các chất sau: H2, H2O, CH4, C2H6 theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần:
A. H2 < CH4 < C2H6 < H2O
B. H2 < CH4 < H2O < C2H6
C. H2 < H2O < CH4 < C2H6
D. CH4 < H2 < C2H6 < H2O
GV:Trịnh văn Thuyên
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Câu 15: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được
28,8 gam H2O. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần
trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 50; 20; 30
B. 25; 25; 50
C. 50; 16,67; 33,33
D. 50; 25; 25
Câu 16: Thuốc thử tối thiểu có thể dùng để nhận biết hexan, glixerin và dung dịch glucozơ là:
A. Na
B. Dung dịch AgNO3/NH3
C. Dung dịch HCl
D. Cu(OH)2.
Câu 17: Cho các hoá chất: Cu(OH)2 (1) ; dung dịch AgNO3/NH3 (2) ; H2/Ni, to (3) ; H2SO4 loãng, nóng
(4). Mantozơ có thể tác dụng với các hoá chất:
A. (1) và (2)
B. (2) và (3)
C. (3) và (4)
D. (1),(2) và (4)
Câu 18: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể
tích axit nitric 99,67% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%
là ( C = 12, N = 14, O = 16, H = 1) :
A. 27,72 lít
B. 32,52 lít
C. 26,52 lít
D. 11,2 lít
Câu 19: Khi cho một ankan tác dung với Brom thu được dẫn suất chứa Brom có tỉ khối so với không khí
bằng 5,207. Ankan đó là:
A. C2H6
B. C3H8
C. C4H10
D. C5H12
Câu 20:: Lấy 9,1gam hợp chất A có CTPT là C3H9O2N tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, có
2,24 lít (đo ở đktc) khí B thoát ra làm xanh giấy quì tím ẩm. Đốt cháy hết lượng khí B nói trên, thu được
4,4gam CO2. CTCT của A và B là:
A. HCOONH3C2H5 ; C2H5NH2
B. CH3COONH3CH3; CH3NH2
C. HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2
D. CH2=CHCOONH4; NH3
Câu 21: Cho các dung dịch của các hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1) ; ClH3N-CH2-COOH (2) ;
NH2-CH2-COONa (3) ; NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5).
Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là:
A. (3)
B. (2)
C. (2), (5)
D. (1), (4).
Câu 22: Để nhận biết dung dịch các chất glixerin, hồ tinh bột, lòng trắng trướng gà, ta có thể dùng một
thuốc thử duy nhất thuốc thử đố là:
A. Dung dịch H2SO4
B. Cu(OH)2
C. Dung dịch I2
D. Dung dịch HNO3
Câu 23: Trong số các polime tổng hợp sau đây:
nhựa PVC (1), caosu isopren (2), nhựa bakelit (3), thuỷ tinh hữu cơ (4), tơ nilon 6,6 (5).
Các polime là sản phẩm trùng ngưng gồm:
A. (1) và (5).
B. (1) và (2)
C. (3) và (4)
D. (3) và (5).
Câu 24: Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu mạch hở, thu được số mol CO2 luôn bằng số mol
H2O thì các rượu trên thuộc dãy đồng đẳng của :
A. Rượu chưa no đơn chức, có một liên kết đôi.
C. Rượu đa chức no.
B. Rượu chưa no, có một liên kết đôi.
D. Rượu đơn chức no.
Câu 25: Trong số các phát biểu sau:
1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm -OH bằng hiệu ứng liên
hợp, trong khi nhóm -C2H5 lại đẩy electron vào nhóm -OH.
2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh hoạ bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch
NaOH, còn C2H5OH thì không.
3) Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic, vì sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ được
C6H5OH  .
4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ.
Các phát biểu đúng là:
A. 1, 2 và 3
B. 2 và 3
C. 1, 3, và 4
D. 2 và 4.
Câu 26: Cho hỗn hợp gồm không khí dư và hơi của 24gam metanol đi qua bột Cu nung nóng (xúc tác)
sản phẩm thu được có thể tạo ra 40 ml fomalin 36% có d = 1,1 g/ml. Hiệu suất của quá trình trên là:
A. 80,4%
B. 70,4%
C. 65,5%
D. 76,6%
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất X Cần 6,72 lít CO2 (ở đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và
H2O với tỉ lệ VCO2 / VH2O = 2/3. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O
B. C2H6O
C. C2H4O2
D. C3H8O
Câu 28: Xét các axit có công thức cho sau:
1) CH3-CHCl-CHCl-COOH
2) CH2Cl -CH2-CHCl-COOH
3) CHCl2-CH2-CH2-COOH
4)
CH3-CH2-CCl2-COOH
GV:Trịnh văn Thuyên
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Thứ tự tăng dần tính axit là:
A. (1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4), (1)
C. (3), (2), (1), (4)
D. (4), (2), (1), (3).
Câu 29: Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành rượuetylic).
Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3.
Hiệu suất của phản ứng lên men rượu là:
A. 50%
B. 62,5%
C. 75%
D. 80%
Câu 30: Cho 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no là đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với dung
dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. ( Ag = 108, N = 14, O = 16, H = 1).
Công thức phân tử của 2 anđehit là:
A. CH3CHO và HCHO
B. CH3CHO và C2H5CHO
C. C2H5CHO và C3H7CHO
D. C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 31: Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được
chất rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng gương cho sản
phẩm (E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là:
A. HCOOCH2-CH=CH2
B. HCOOCH=CH-CH3
C. HCOOC(CH3)=CH2
D. CH3COOCH=CH2
Câu 32: Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam
muối của một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một rượu đơn chức. Cho rượu đó bay hơi ở 1270C và 600 mmHg
thu được thể tích là 8,32 lít. ( Na = 23, O = 16, H = 1). Công thức cấu tạo của X là:
A. C2H5OOC-COOC2H5
B. CH3OOC-CH2-COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. CH3OOC-COOCH3
Câu 33: Cho 0,0125 mol este đơn chức M với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối.Tỉ khối của M
đối với CO2 băng 2. M có công thức cấu tạo là:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7
D. C2H3COOCH3
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu được 3 gam CO2. Công thức phân tử của X là:
A. C2H6
B. C3H8
C. C4H10
D. C3H6
Câu 35: Nguyên tố X có hai đồng vị, có tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị I và II là 27/23. Hạt nhân của X
có 35 proton. Đồng vị I có 44 nơtron, đồng vị II có nhiều hơn đồng vị I là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung
bình của nguyên tố X là:
A. 79,2
B. 78,9
C. 79,92
D. 80,5
Câu 36: Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l. Để trung hoà 20 ml dung dịch X cần dùng
300 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Mặt khác lấy 20 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư
thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. ( Ag = 108, Cl = 35,5 ). Giá trị của a, b lần lượt là:
A. 1,0 và 0,5
B. 1,0 và 1,5
C. 0,5 và 1,7
D. 2,0 và 1,0
Câu 37: Ion CO32- cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch:
A. NH4+, Na+, K+
B. Cu2+, Mg2+, Al3+
2+
2+
3+
C. Fe , Zn , Al
D. Fe3+, HSO42+
Câu 38. Dung dịch E chứa các ion Mg , SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau:
Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí
(đktc). Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất
tan trong dung dịch E bằng (Mg = 24, Ba = 137, S = 32, O = 16, Na = 23,H = 1, Cl = 35,5)
A. 6,11g.
B. 3,055g.
C. 5,35g.
D. 9,165g.
Câu 39: Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ;
MgCl2 (X5) ; KCl (X6).
Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là:
A. X1, X4, X5
B. X1, X4, X6
C. X1, X3, X6
D. X4, X6.
Câu 40: Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu thu được tỉ lệ nCO2 : nH2O tăng dần khi số
nguyên tử C trong rượu tăng dần. Công thức tổng quát của các rượu trong dãy đồng đẳng trên là:
A. CnH2nO ( n  3)
B. CnH2n+2O ( n  1)
C. CnH2n-6O ( n  7)
D. CnH2n-2O ( n  3)
Câu 41: Dung dịch NH3 0,1 M có độ điện li bằng 1%. pH của dung dịch NH3 bằng:
A. 10,5
B. 11,0
C. 12,5
13,0
Câu 42: Nung 44 gam hỗn hợp X gồm Cu và Cu(NO3)2 trong bình kín cho đến khi muối nitrat bị nhiệt
phân hoàn toàn thu được chất rắn Y. Y phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (Y tan hết).
Khối lượng Cu và Cu(NO3)2 có trong hỗn hợp X là ( Cu = 64, N = 14, O = 16, S = 32, H = 1) :
A. 6,4 g Cu; 37,6 g Cu(NO3)2
B. 9,6 g Cu; 34,4 g Cu(NO3)2
C. 8,8 g Cu; 35,2 g Cu(NO3)2
D. 12,4 g Cu; 31,6 g Cu(NO3)2
GV:Trịnh văn Thuyên
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Câu 43: Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thuỷ phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có
hai chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của chất hữu cơ là:
A. HCOO-CH2- CHCl-CH3
B. CH3-COO-CH2-CH2Cl
C. HCOOCHCl-CH2-CH3
D. HCOOC(CH3)Cl-CH3
Câu 44: Đốt cháy 1,12 lit (đktc) hỗn hợp hai hiđrocacbon X,Y đồng đẳng liên tiếp (MX < MY), ta thu
được 2,88 gam nước và 4,84 gam CO2. Thành phần % theo thể tích của hai hiđrocacbon X,Y trong hỗn
hợp tương ứng là:
A. 50; 50
B. 20; 80
C. 33,33 ; 66,67
D. 80 , 20.
Câu 45: Để tách butin-1 ra khỏi hỗn hợp với butin-2 , nên
A. dùng phương pháp chưng cất phân đoạn.
B. dùng dung dịch brom.
C. dùng dung dịch AgNO3/NH3, sau đó dùng dung dịch HCl.
D. dùng dung dịch KMnO4.
Câu 46. Hiđrocacbon X tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, thu được chỉ một dẫn xuất brom có
tỉ khối hơi so với hiđro bằng 75,5 ( Br = 80). Chất X là
A. pentan.
B. xiclopentan.
C. 2- metylbutan.
D. 2,2-đimetylpropan.
Câu 47: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch I loãng và nguội, dung dịch II đậm
đặc, đun nóng tới 80oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí
clo đi qua hai dung dịch KOH ( I ) và ( II ) là : (Cho : K = 39, Cl = 35,5)
A. 5/6
B. 6/3
C. 10/3
D. 5/3
Câu 48: Có một loại quặng pirit chứa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% và
hiệu suất điều chế H2SO4 là 90% thì lượng quặng pirit cần dùng là ( Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1) :
A. 69,44 tấn
B. 68,44 tấn
C. 67,44 tấn
D. 70,44 tấn.
Câu 49: Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C, H, O, N là:
mC : mH : mO : mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. Tỉ khối hơi của X so với He bằng 18,75. Công thức phân tử của
X là ( cho He = 4, C =12, N = 14, O = 16, H = 1)
A. C2H5O2N.
B. C3H7O2N.
C. C4H10O4N2.
D. C2H8O2N2.
Câu 50: Polivinyl axetat là polime được điều chế từ sản phẩm trùng hợp monome nào sau đây:
A. CH2=CH-COOCH3
B. CH2=CH-COOH
C. CH2=CH-COOC2H5
D. CH2=CH-OCOCH3
........................... HẾT.........................
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Tầng 2 – CLB Sinh viên – ĐHNNNội
Biên soạn : Phạm Ngọc Sơn

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
MÔN HOÁ HỌC – Mã số 002.PNS
( Thời gian 90 phút )

Câu 1. Trong cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố M, phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất
là 3d7. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kỳ 3, nhóm VII.B
B. Chu kỳ 3, nhóm VIII.B
C. Chu kỳ 4, nhóm VII.B
D. Chu kỳ 4, nhóm VIII.B
Câu 2. Cho các nguyên tử và ion sau: Na, Na+, Mg2+, Mg, Al, Al3+, F-, O2-. Thứ tự giảm dần theo bán kính
nguyên tử là:
A. Na > Mg > Al > O2- > F- > Na+ > Mg2+ > Al3+
B. Mg2+ > Al3+ > Na+ > O2- > F- > Mg > Al > Na
+
2+
3+
2C. Na > Mg > Al > Na > Mg > Al > O > F
D. Na+ > Mg2+ > Al3+ > O2- > F- > Na > Mg > Al
Câu 3. Cho 8,3gam hỗn hợp (Fe, Al) vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,21 M phản ứng hoàn toàn thu được 15,68g
chất rắn B gồm 2 kim loại. % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp là:
A. 32,53%
B. 53,32%
C. 50%
D. 35,30%
Câu 4. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp dung dịch (NaCl, CuCl2, AlCl3, MgCl2) thu kết tủa nung đến
khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn X. Cho khí CO dư đi qua X nung nóng, phản ứng xong thu được hỗn
hợp rắn E. Các chất trong E là:
A. MgO, Cu
B. Mg, Cu
C. Mg, CuO
D. Al, Cu, Mg
Câu 5. Có 4 chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn Na2O, Al2O3, Al, Fe2O3. Hoá chất dùng để nhận biết được
các lọ trên là:
A. H2O
B. dung dịch HNO3
C. dung dịch H2SO4
D. dung dịch HCl
Câu 6. Một hỗn hợp X gồm Mg và Fe, để tách được kim loại Fe ra khỏi hỗn hợp, bằng cách cho hỗn hợp X
tác dụng lần lượt với các dung dịch:
A. FeCl2, CuSO4
B. HCl, NaOH
C. FeCl3, FeCl2
D. Zn(NO3)2, NaOH
Câu 7. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Na2O, BaCl2, NaHCO3, NH4Cl có số mol bằng nhau vào H2O rồi đun nhẹ.
Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa một chất tan. Chất đó là:
A. NH4Cl
B. NaOH
C. BaCl2
D. NaCl
Câu 8. Cho sơ đồ chuyển hoá: A → B → C → D → Cu ← E ← A ← C ← B
Các chất A, B, C, D, E lần lượt là:
B. CuSO4, CuCl2, Cu(OH)2 , CuO, Cu(NO3)2
A. Cu(OH)2, CuCl2, Cu(NO3)2, CuO, CuSO4
C. Cu(NO3)2, CuCl2, Cu(OH)2, CuO, CuSO4
D. Cu(OH)2, Cu(NO3)2, CuSO4, CuCl2, CuO
Câu 9. Có 9 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn: Ba(OH)2, FeCl3, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3, Al2(SO4)3,
NH4Cl, (NH4)2SO4. Không dùng thêm hoá chất có thể nhận biết được:
A. 9 dung dịch
B. 7 dung dịch
C. 5 dung dịch
D. 4 dung dịch
Câu 10. Ng©m mét vËt b»ng ®ång cã khèi l−îng 10g trong dung dÞch AgNO3. Khi lÊy vËt ra th× ®· cã 0,01
mol AgNO3 tham gia ph¶n øng. Khèi l−îng cña vËt sau khi lÊy ra khái dung dÞch lµ :
A. 10,76g
B. 10,67g
C. 10,35g
D. 10,25g
Câu 11.Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 200 ml dung dịch 200 ml dung dịch AlCl3 2M, thu được một kết
tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH là:
A. 1,5 M và 7,5 M
B. 1,5 M và 3M
C. 1M và 1,5 M
D. 2M và 4M
Câu 12. Để thu được khí N2 từ hỗn hợp (O2, N2) người ta cho hỗn hợp khí đi qua bình đựng một hoá chất,
nung nóng để hấp thụ khí O2. Hoá chất trong bình là :
A. Na dư
B. Ba dư
C. Cu dư
D. H2 dư
Câu 13. Cho các phương trình hoá học sau (đều xảy ra trong dung dịch).
2. X3 + X4 → Ca3(PO4)2 + H2O;
1. X1 + X2 → Fe2(SO4)3 + FeCl3;

1

3. X5 + X6 → ZnSO4 + NO2 + H2O
4. AlCl3 + X7 +H2O → Al(OH)3 +KCl + CO2;
Các chất thích hợp lần lượt từ X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 trong các phương trình hoá học trên là:
A. Fe(OH)SO4, Ca(OH)2, Ca(H2PO4)2, ZnSO3, HNO3, KHCO3
B. FeSO4, Cl2, H3PO4, Ca(OH)2, ZnS, HNO3, K2CO3
C. Fe, FeSO4Cl, Ca(OH)2, Ca(H2PO4)2, ZnSO3, HNO2, KHCO3
D. FeSO4, FeCl2, CaO, H3PO4, Zn(NO2)2, H2SO4, KOH
Câu 14. Chất A có công thức C4H8 phản ứng với HBr (xúc tác) thu được 2 sản phẩm hữu cơ B và D. Thủy
phân B và D được 2 rượu đơn chức B' và D' (D' là rượu bậc một). Đun nóng B', D' với H2SO4 đặc ở 1700C thì
B' cho 2 olefin trong đó có CH3- CH = CH- CH3 (không kể đồng phân cis- trans), D' cho một olefin CH3 C(CH3) = CH2. A có cấu tạo là:
A. CH2 = C(CH3) - CH3
B. CH3 - CH=CH - CH3;
C.

(xiclobutan)

D. CH3

(metylxiclopropan)

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được khí cacbonic và hơi nước có tỉ lệ số mol tương ứng
là 2:1. Biết MX < 150 và X làm mất màu dung dịch brom ngay ở nhiệt độ thường tạo ra một sản phẩm cộng
chứa 26,57% cacbon về khối lượng. Công thức phân tử của X là:
A. C4H4
B. C6H6
C. C8H8
D. C10H10
Câu 16. Từ glucozo bằng một phương trình phản ứng trực tiếp có thể điều chế được :
A. CH3-CH(OH)-COOH
B. C3H7OH
C. HCOOH
D. CH3COOH
Câu 17. Cấu tạo mạch hở của phân tử glucozơ khác cấu tạo mạch hở của phân tử fructozơ là:
A. phân tử glucozơ có một nhóm anđehit
B. phân tử glucozơ có 4 nhóm OH
C. phân tử glucozơ có cấu tạo mạch nhánh
D. phân tử glucozơ có nhóm xeton
Câu 18. Từ một loại bột gỗ chứa 60% xenlulozơ được dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu etylic. Nếu dùng
1 tấn bột gỗ trên có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu 700. biết hiệu suất của quá trình điều chế là 70%,
khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml.
A. 450 lít
B. 420 lít
C. 426 lít
D. 456 lít
Câu 19. Để tách riêng biệt từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol, anilin có thể dùng các hóa chất nào
trong các hoá chất sau:
A. H2SO4, dung dịch Br2
B. NaOH, dung dịch Br2
C. NaOH, HCl
D. HCl, HNO3
Câu 20. Số lượng các cấu tạo mạch hở (muối amoni, aminoaxit bậc một, hợp chất nitro) ứng với công thức
phân tử C3H7O2N là:
A. 4 cấu tạo
B. 5 cấu tạo
C. 6 cấu tạo
D. 7 cấu tạo
Câu 21. Chất X là một aminoaxit mà phân tử không chứa nhóm chức nào khác ngoài các nhóm amino và
cacboxyl. 100ml dung dịch 0,02M của chất X có phản ứng vừa hết với 160ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô
cạn dung dịch sau phản ứng này thì được 3,82g muối khan. Mặt khác X tác dụng với HCl theo tỉ lệ 1:1. Công
thức phân tử của X là:
B. C3H7NO2
C. C5H11NO4
D. C4H7NO4
A. C5H9NO4
Câu 22. Cho polime [- CO - (CH2)4 - CO - NH - (CH2)6 - NH - ] là poliamit, từ poliamit này người ta sản
xuất ra tơ poliamit nào sau đây:
A. tơ nilon
B. tơ capron
C. tơ enang
D. tơ visco
Câu 23. Khi đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư tạo ra polime có cấu tạo mạng không gian, loại polime
này là thành phần chính của:
A. nhựa PVC
B. nhựa PE
C. nhựa bakelit
D. thuỷ tinh hữu cơ
Câu 24. Khi cho 3-metylbutanol-1 đun nóng với H2SO4 đặc được anken A, anken A hợp nước (trong axit
loãng) được rượu B, cho rượu B tách nước được anken C, anken C hợp nước được rượu D. Giả thiết rằng các
sản phẩm tạo ra đều là sản phẩm chính. Rượu D là:
A. rượu bậc 1
B. rượu bậc 2
C. rượu bậc 3
D. rượu bậc 4
Câu 25. Phương pháp điều chế etanol nào sau đây chỉ dùng trong phòng thí nghiệm:
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A. Cho etylen tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nóng;
B. Thủy phân dẫn xuất halogen
C. Cho hỗn hợp khí etylen và hơi nước đi qua tháp chứa H3PO4. D. Lên men glucozơ.
Câu 26. Cho 12,8 g dung dịch rượu A (trong H2O) có nồng độ 71,875% tác dụng với lượng dư Na thu được
5,6 lít khí (đktc) , biết d A/NO2 = 2 . Vậy công thức của A là :
A. etylenglicol
B. glixerin
C. rượu etylic
D. rượu metylic
Câu 27. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol CO2 = số mol H2O thì đó là
dãy đồng đẳng:
A. Anđehit đơn chức no
B. Anđehit vòng no
C. Anđehit hai chức no
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 28. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no. Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Nếu
trung hòa 0,3 mol hỗn hợp X thì cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai axit là:
A. CH3COOH và C2H5COOH
B. HCOOH và HOOC - COOH
C. CH3COOH và C3H7COOH
D. CH3COOH và HOOC - COOH
Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam một axit hữu cơ nhiều lần axit người ta thu được 1,344 lít khí CO2 (đo
đktc) và 0,9 gam nước. Công thức nguyên đơn giản của axit là:
A. (C2H3O2)n
B. (C3H5O2)n
C. (C4H7O2)n
D. (C2H4O2)n
Câu 30. Khi cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 2 axit etanoic và metanoic. Số lượng sản phẩm có thể tạo
thành của phản ứng este là:
A. 14 sản phẩm
B. 15 sản phẩm
C. 16 sản phẩm
D. 17 sản phẩm
Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este đồng đẳng, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình
đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được
34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại
A. no, đa chức
B. không no, đơn chức
C. no, đơn chức
D. không no đa chức
Câu 32. Hoà tan 5 muối: NaCl (1), NH4Cl (2), AlCl3 (3), Na2S (4), C6H5ONa (5) vào nước thành 5 dung
dịch, sau đó cho vào mỗi dung dịch một mẩu giấy quì tím. Hiện tượng xảy ra là:
A. 1,2 quì tím không đổi mầu
B. 2,3 quì tím hoá đỏ
C. 3,5 quì tím hoá xanh
D. 1,4 quì tím hoá xanh
Câu 33. Đánh giá đúng giá trị pH của các dung dịch muối sau: Ba(NO3)2 (1) , Na2CO3 (2) , NaHSO4 (3) ,
CH3-NH2 (4) , Ba(CH3COO)2 (5)
A. 1,2 có pH = 7
B. 4, 5 có pH >7
C .2, 3, 5 có pH < 7
D. 1, 5 có pH >7
+
2+
2+
Câu 34. Một dung dịch chứa các ion sau: Na , Mg , Ca , Ba2+, H+, Cl-. Muốn tách được nhiều cation mà
không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với các chất nào trong các chất sau đây:
B. dung dịch Na2SO4 đủ
A. dung dịch K2CO3 đủ
C. dung dịch NaOH đủ
D. dung dịch Na2CO3 đủ
Câu 35. Khi hòa tan SO2 vào H2O có cân bằng sau:
H2SO3 ⇔ H+ +HSO- (2);
HSO3- ⇔ H+ + H+ +SO32- (3);
SO2 + HOH ⇔ H2SO3 (1);
nồng độ SO2 thay đổi thế nào khi: Thêm dung dịch NaOH và thêm dung dịch HCl;
A. [SO2] đều tăng
B. [SO2] đều giảm
D. [SO2] giảm; [SO2] tăng
C. [SO2] không thay đổi
Câu 36. Trôn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M với 700 ml dung dịch NaOH 1M thu đươc kết tủa E. Lọc tách
kết tủa E đem nung tới khối lượng không đổi ta thu được chất rắn có khối lượng là :
A. 10,2 g
B. 20,4 g
C. 2,55 g
D. 5,10 g
Câu 37. Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Zn, Cu vào dung dịch HCl dư thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn
hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không thu được một chất rắn có khối lượng là:
A. 2,95 g
B. 3,95 g
C. 2,24 g
D. 1,83 g
Câu 38. Có các lọ đựng các dung dịch sau bị mất nhãn: CH3COOH, HCOOH, CH2=CHCOOH, CH3CHO,
CH3CH2OH . Hoá chất dùng nhận biết các chất trên là:
B. Cu(OH)2 , Br2 , dung dịch KMnO4
A. Br2 , AgNO3 (dung dịch NH3 ), Na
C. Quì tím, nước Br2, Ag2O/ NH3
D. Na, dung dịch KMnO4, Ag2O/ NH3
Câu 39. Các chất sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính axit :
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A. C2H5OH < CH2= CH COOH < HCOOH < CH3COOH < C6H5OH < HOCH2CH2OH
B. C2H5OH < HOCH2CH2OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH < CH2= CHCOOH
C. C2H5OH < HCOOH < CH3 COOH < CH2=CHCOOH < HOCH2CH2OH < C6H5OH
D. CH3COOH < C2H5OH < CH2= CH COOH < HCOOH < HOCH2CH2OH < C6H5OH
Câu 40. Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Rượu đơn chức, no (X); anđehit đơn chức, no (Y); rượu
đơn chức, không no 1 nối đôi (Z); anđehit đơn chức, không no 1 nối đôi (T). Ứng với công thức tổng quát
CnH2nO chỉ có 2 chất sau:
A. X và Y
B. Y và Z
C. Z và T
D. X và T
Câu 41. Xét các yếu tố sau đây: nhiệt độ(1); xúc tác(2); nồng độ của các chất tác dụng(3); bản chất của các
chất tác dụng(4). Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng este hóa.
A. (1), (2), (3), (4)
B. (1), (3), (4)
C. (1), (2), (4)
D. (1), (2), (3)
Câu 42. Ngâm 8,4g Fe trong 400 ml dung dịch HNO3 1M kết thúc phản ứng thu được dung dịch A và khí
NO. Khối lượng chất tan có trong dung dịch A là
A. 24,2 g
B. 27,0 g
C. 23,5 g
D. 37,5 g
Câu 43. Cho m gam kim loại Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%, sau khi phản ứng xong thu được
0,78 gam kết tủa. m có giá trị là:
A. 0,69 g
B. 1,20 g
C. 0,69 g hoặc 1,61 g
D. 0,82 g hoặc 1,20 g
Câu 44. Khi cho Al vào cốc dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2. Khi phản ứng
kết thúc cho thêm dung dịch NaOH vào cốc lại thấy giải phóng khí B. Hỗn hợp khí B là:
A. H2, NO2
B. N2, N2O
C. H2, NH3
D. NO, NO2
Câu 45. Cho sơ đồ chuyển hóa:
A+ HCl →
B + D;
B + Cl2 → F;
E + NaOH → H + NaNO3;
A + HNO3 → E + NO + D; B +
NaOH → G + NaCl;
G + I + D → H;
Các chất A, G, H lần lượt là:
A. Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3
B. FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3
C. FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3
D. A và C đúng
Câu 46. Cho một mẩu Zn vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí hiđro thoát ra, thêm vào cốc vài
giọt dung dịch CuSO4. Bản chất và hiện tượng sau khi thêm dung dịch CuSO4 là:
A. ăn mòn hoá học, khí hiđro thoát ra tăng
B. ăn mòn hoá học, khí hiđro thoát ra giảm
C. ăn mòn điện hoá, khí hiđro thoát ra tăng
D. ăn mòn điện hoá, khí hiđro thoát ra giảm
Câu 47. Hãy sắp xếp các cặp oxy hóa - khử sau đây theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại:
(1)Fe2+/Fe; (2)Pb2+/Pb; (3) 2H+/H2; (4)Ag+/Ag; (5)Na+/Na;
(6)Fe3+/Fe2+; (7)Cu2+/ Cu
A. 5 < 1 < 2 < 6 < 3 < 7 < 4
B. 4 < 6 < 7 < 3 < 2 < 1 < 5
C. 5 < 1 < 6 < 2 < 3 < 4 < 7
D. 5 < 1 < 2 < 3 < 7 < 6 < 4
Câu 48. Cho các chất sau: metan(1), etilen(2), axetilen(3), benzen(4), stiren(5), butan(6), isofren(7),
toluen(8) . Các chất làm mất màu dung dịch KMnO4 là:
A. 2, 3, 4, 5, 7
B. 1, 4, 6, 7, 8
C. 2, 3, 5, 7, 8
D. 1, 3, 4, 5, 7
Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm metan, butan, etilen thu được 6,16 gam CO2 và 4,14 gam
hơi H2O. Số mol ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,09 và 0,01
B. 0,01 và 0,09
C. 0,08 và 0,02
D. 0,02 và 0,08
Câu 50. Cho m gam hỗn hợp A gồm Na2O và Al2O3 phản ứng hoàn toàn với H2O thu được 200 ml dung
dịch A1 chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5 M. Thành phần % theo khối lượng của Na2O và Al2O3
trong A là:
A. 37,8% và 62,2 %
B. 27,8% và 26,2 %
C. 17,8% và 62,6 %
D. 38,7% và 32,2%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mét sè ®Ò thi thö cÇn tham kh¶o!
Tr−êng ®¹i häc s− ph¹m hµ néi
®Ò thi thö ®¹i häc lÇn iii n¨m 2009
Khèi thpt chuyªn
m«n hãa häc
M· ®Ò : 303
Thêi gian: 90 phót
----------------------------------------.………..………….***………………….
C©u1: §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt (®ktc) hçn hîp X gåm C2H4 vµ C4H4 th× thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) vµ khèi l−îng
h¬i H2O thu ®−îc lÇn l−ît lµ
A. 5,6 lÝt vµ 2,7 gam.
B. 8,96 lÝt vµ 3,6 gam. C. 3,36 lÝt vµ 3,6 gam. D. 6,72 lÝt vµ 3,6 gam.
C©u2: D8y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi HCOOH lµ
A. AgNO3/NH3 , CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3. B. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl.
D. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl.
C. NH3, K, Cu,NaOH,O2, H2.
C©u3: Hçn hîp X cã 2 este ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. Cho 5,7 gam hçn hîp X t¸c dông võa hÕt víi 100 ml
dung dÞch NaOH 0,5M thu ®−îc hçn hîp Y cã hai ancol bÒn, cïng sè nguyªn tö cac bon trong ph©n tö. Cho Y vµo
dung dÞch Br2 d− thÊy cã 6,4 gam br«m tham gia ph¶n øng. C«ng thøc hai este lµ
B. C3H5COOC3H7 vµ C3H7COOC3H5 .
A. C2H3COOC3H7 vµ C3H7COOC2H5.
C. C2H3COOC3H7 vµ C2H3COOC3H5.
D. C3H5COOC2H5 vµ C3H7COOC2H3 .
C©u4: D8y nµo d−íi ®©y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu lµm ®æi mµu quú tÝm Èm?
B. H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH.
A.H2NCH2COOH ; C6H5OH; C6H5NH2.
C.H2NCH2COOH ; HCOOH; CH3NH2.
D. CH3NH2; (COOH)2; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.
C©u5: §èt ch¸y hoµn toµn a gam hçn hîp c¸c este no, ®¬n chøc, m¹ch hë. S¶n phÈm ch¸y ®ùoc dÉn vµo b×nh
®ùng dung dÞch n−íc v«i trong thÊy khèi l−îng b×nh t¨ng 6,2 gam. Sè mol CO2 vµ H2O t¹o ra lÇn l−ît lµ:
A.0,05 vµ 0,05.
B. 0,1 vµ 0,1.
C. 0,05 vµ 0,1.
D. 0,1 vµ 0,15.
C©u6: §Ó lo¹i c¸c khÝ: SO2 , NO2, HF trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp, ng−êi ta th−êng dÉn khÝ th¶i ®i qua dung dÞch
nµo d−íi ®©y?
A.Ca(OH)2 .
B. NaOH.
C. NaCl.
D. HCl.
C©u7: Thuèc thö duy nhÊt cã thÓ dïng ®Ó nhËn biÕt 3 chÊt láng ®ùng trong 3 lä mÊt nh8n : phenol, stØren, ancol
benzylic lµ
A.dung dÞch Br2.
B. quú tÝm.
C. Na.
D. dung dÞch NaOH.
C©u8: Cho c¸c chÊt sau : tinh bét; glu coz¬; saccaroz¬; mantoz¬; xenluloz¬. Sè chÊt kh«ng tham gia ph¶n øng
tr¸ng g−¬ng lµ
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
C©u9: Hßa tan hoµn toµn 3,9 gam kali vµo 36,2 gam n−íc thu ®ùoc dung dÞch cã nång ®é
A. 4,04%. B. 14,0%. C. 13,97%. D. 15,47%.
C©u10: Cho 28,8 gam bét Cu vµo 200ml hçn hîp axit HNO3 1,0M vµ H2SO4 0,5M thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ NO ( s¶n
phÈm khö duy nhÊt , ®o ë ®ktc).Gi¸ trÞ cña V lµ
A.4,48 lÝt.
B. 1,12 lit.
C. 6,72 lÝt.
D. 2,24 lÝt.
C©u11: Hßa tan hoµn toµn 6,0 gam hçn hîp hai kim lo¹i trong dung dÞch HCl d− thÊy t¹o ra 4,48 lÝt khÝ H2 (®ktc).
C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lµ
A.13,1.
B. 20,.2.
C. 13,3.
D. 20,6.
C©u12: Cho X lµ mét aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl 0,125M
vµ thu ®−îc 1,835 gam muèi khan. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25 gam dung
dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ
B. NH2C3H6COOH.
C. (NH2)2C3H5COOH. D. (NH2)2C3H5(COOH)2.
A.(NH2)2C5H9COOH.
C©u13: Cho x gam hçn hîp bét c¸c kim lo¹i Ni vµ Cu vµo dung dÞch dung dÞch AgNO3 d−, khuÊy kÜ cho ®Õn khi
ph¶n øng kÕt thóc thu ®−îc 54 gam kim lo¹i. MÆt kh¸c còng cho x gam hçn hîp bét kim lo¹i trªn vµo dung dÞch
CuSO4 d− , khuÊy kÜ cho ®Õn khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®−îc ( x + 0,5) gam kim lo¹i. Gi¸ trÞ cña x lµ
A.15,5.
B. 32,4.
C. 9,6.
D. 5,9.
C©u14: Trong d8y biÕn hãa:
C2H6 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO CH3COOH CH3COOC2H5 C2H5OH.
Sè ph¶n øng oxi hãa- khö trªn d8y biÕn hãa trªn lµ
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
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C©u15: Cho 100 ml dung dÞch aminoaxit X 0,2M t¸c dông võa ®ñ víi 80 ml dung dÞch NaOH 0,25M. MÆt kh¸c
100 ml dung dÞch aminoaxit trªn t¸c dông võa ®ñ víi 80 ml dung dÞch HCl 0,5M. BiÕt X cã tØ khèi h¬i so víi H2
b»ng 52. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ
A.H2NC2H3(COOH)2.
B. (H2N)2C2H3COOH.
C. (H2N)2C2H2(COOH)2. D. H2NC3H5(COOH)2.
C©u16: Cho c¸c chÊt sau: HCl; NaOH; Na3PO4; Na2CO3; Ca(OH)2. Sè chÊt tèi ®a cã thÓ lµm mÒm n−íc cøng t¹m
thêi lµ
A.4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
C©u17: Hçn hîp X gåm 2 ancol. §èt ch¸y hoµn toµn 8,3 gam X b»ng 10,64 lÝt O2 thu ®−îc 7,84 lÝt CO2, c¸c thÓ
tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. Hai ancol trong X lµ
B. HO(CH2)3OH vµ CH3(CH2)3OH.
A.HO(CH2)3OH vµ HO(CH2)4OH.
C. CH3(CH2)2OH vµ HO(CH2)4OH.
D. CH3(CH2)2OH vµ CH3(CH2)3OH.
C©u18: Cho khÝ CO (d−) ®i qua èng sø ®ùng hçn hîp X gåm : Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nung nãng thu ®−îc hçn
hîp Y . Cho Y vµo dung dÞch NaOH (d−), khuÊy kÜ, thÊy cßn l¹i phÇn kh«ng tan Z. Gi¶ sö c¸c ph¶n øng x¶y ra
hoµn toµn. PhÇn kh«ng tan Z gåm:
A. MgO, Fe3O4, Cu.
B. MgO, FeO, Cu.
C. Mg, Fe, Cu.
D. MgO, Fe, Cu.
C©u19: Ph¶n øng nµo d−íi ®©y kh«ng dïng ®Ó chøng minh ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö glucoz¬?
A.Ph¶n øng tr¸ng g−¬ng dÓ chøng tá trong ph©n tö glucoz¬ cã nhãm –CHO.
B.T¸c dông víi Na ®Ó chøng minh ph©n tö cã 5 nhãm –OH .
C.Ph¶n øng víi 5 ph©n tö CH3COOH ®Ó chøng minh cã 5 nhãm –OH trong ph©n tö.
D.Hßa tan Cu(OH)2 ®Ó chøng minh ph©n tö cã nhiÒu nhãm chøc –OH.
C©u20: Hßa tan hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm Al, Fe, Zn b»ng dung dÞch HCl d−. Dung dÞch thu ®−îc sau
ph¶n øng t¨ng lªn so víi ban ®Çu ( m – 2) gam. Khèi l−îng (gam) muèi clorua t¹o thµmh trong dung dÞch lµ
A.m+71.
B. m + 35,5.
C. m+ 73.
D. m + 36,5.
C©u21: §èt mét l−îng Al trong 6,72 lÝt O2. ChÊt r¾n thu ®−îc sau ph¶n øng cho hßa tan hoµn toµn vµo dung dÞch
HCl thÊy tho¸t ra 6,72 lÝt H2 ( c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc ). Khèi l−îng Al ®8 dïng lµ
A.8,1 gam.
B. 16,2 gam.
C. 5,4 gam.
D. 10,8 gam.
C©u22: Nguyªn tö nguyªn tè A cã tæng sè phÇn tö cÊu t¹o lµ 36. Trong ion A2+ chøa sè electron s lµ:
A.4.
B. 2.
C. 8.
D. 6.
C©u23: §ång cã hai ®ång vÞ lµ 63Cu vµ 65Cu. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña ®ång lµ 63,5. Thµnh phÇn % vÒ khèi
l−îng cña ®ång vÞ 65Cu cã trong muèi CuSO4 lµ:
A. 30,56%.
B. 28,98%.
C. 10,19%.
D. 9,95%.
C©u24: §Ó trung hßa 500ml dung dÞch X chøa hçn hîp HCl 0,1M vµ H2SO4 0,3M cÇn bao nhiªu ml dung dÞch hçn
hîp gåm NaOH 0,3M vµ Ba(OH)2 0,2M ?
A.125 ml.
B. 250 ml.
C. 500 ml.
D. 750 ml.
C©u25: Cho 18,5 gam hçn hîp X gåm Fe, Fe3O4 t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HNO3 lo8ng ®un nãng vµ khuÊy
®Òu. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ®−îc 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc), dungdÞch Y vµ cßn l¹i 1,46 gam kim
lo¹i. Khèi l−îng muèi trong Y vµ nång ®é mol cña dung dÞch HNO3 lµ:
A.48,6 gam ; 2,7M.
B. 65,34 gam ; 2,7M.
C. 65,34 gam ; 3,2m.
D. 48,6 gam ; 3,2M.
C©u26:Trong c«ng nghiÖp ng−êi ta tæng hîp NH3 theo ph−¬ng tr×nh hãa häc sau:
N2 (k) + 3 H2 (k) ←→ 2 NH4 (k)
Khi t¨ng nång ®é H2 lªn hai lÇn ( gi÷ nguyªn nång ®é cña khÝ nit¬ vµ nhiÖt ®é ph¶n øng ) th× tèc ®é ph¶n øng t¨ng
lªn bao nhiªu lÇn?
A.2 lÇn.
B. 8 lÇn.
C. 16 lÇn.
D. 4 lÇn.
C©u27: Khi cho ankan X ( trong ph©n tö cã %C= 83,72) t¸c dông víi clo chØ thu ®−îc 2 dÉn xuÊt monoclo ®ång
ph©n cña nhau. Tªn cña X lµ:
A. 2- metylpropan.
B. 2,3 - ®imetylbutan.
C. n – hexan.
D. iso pentan.
C©u28: X m¹ch hë cã c«ng thøc C3Hy . Mét b×nh cã dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp khÝ X vµ O2 d− ë 1500C vµ
cã ¸p suÊt 2 atm. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y X sau ®ã ®−a b×nh vÒ 1500C, ¸p suÊt trong b×nh vÉn lµ 2 atm . Ng−êi
ta trén 9,6 gam X víi 0,6 gam hi®ro råi cho qua b×nh ®ùng Ni nung nãng ( H= 100%) th× thu ®−îchçn hîp Y .
Khèi l−îng mol trung b×nh cña Y lµ:
A. 52,5.
B. 46,5.
C. 48,5.
D. 42,5.
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C©u29: Cã c¸c lä riªng biÖt ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng mµu : AlCl3, ZNCl2. FeSO4. Fe(NO3)3. NaCl. ChØ dïng
dung dÞch nµo d−íi ®©y ®Ó ph©n biÖt c¸c lä mÊt nh8n trªn ?
B. Ba(OH)2.
C. NH3 .
D. NaOH.
A. Na2CO3 .
C©u30: Nung m gam bét s¾t trong oxi thu ®−îc 3,0 gam hçn hîp chÊt r¾n X. Hßa tan hÕt hçn hîp X trong dung
dÞch HNO3 (d−) , tho¸t ra 0,56 lÝt khÝ NO (lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt, ®o ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 2,52.
B. 2,10.
C. 4,20.
D. 2,8 0
C©u31: D8y ion nµo sau ®©y s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña b¸n kÝnh ion?
A. Mg2+ , Na+ , O2-, F-. B. Mg2+, Na+, F-, O2-.
C. O2-, F-, Na+, Mg2+. D. Na+, Mg2+, O2-, F-.
C©u32: Hçn hîp X gåm HCOOH, vµ CH3COOH trén theo tØ lÖ mol 1 : 1 . Cho 10,6 gam hçn hîp X t¸c dông víi
11,5 gam C2H5OH (cã H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c) thu ®−îc m gam este ( hiÖu suÊt ph¶n øng este hãa ®¹t 80%). Gi¸ trÞ
cña m lµ:
A.16,2.
B. 14,08.
C. 17,6.
D. 12,96.
C©u33: Thñy ph©n m gam tinh bét , s¶n phÈm thu ®−îc ®em lªn men ®Ó s¶n xuÊt ancol etylic, toµn bé khÝ CO2 sinh
ra cho qua dung dÞch Ca(OH)2 d−, thu ®−îc 750 gam kÕt tña. NÕu hiÖu suÊt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ancol lµ 80% th× m
cã gi¸ trÞ lµ:
A. 486,0.
B. 949,2.
C. 759,4.
D. 607,5.
C©u34: Cho ancol X t¸c dông víi axit Y ®−îc este E. Lµm bay h¬i 8,6 gam E thu ®−îc thÓ tÝch h¬i ®óng b»ng thÓ
tÝch cña 3,2 gam O2 ( ®o ë cïng ®iÒu kiÖn). BiÕt MX > MY. C«ng thøc cÊu t¹o cña E lµ:
B. CH2=CHCOOC2H5.
C. HCOOCH2CH=CH2. D. HCOOCH=CHCH3.
A.CH2=CHCOOCH3.
C©u35: Oxi hãa m gam mét hçn hîp X gåm foman®ehit vµ axetan®ehit b»ng oxi ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp thu ®−îc
hçn hîp Y chØ gåm c¸c axit h÷u c¬. TØ khèi h¬i cña Y so víi X b»ng x. Kho¶ng biÕn thiªn cña x lµ:
A. 1,36 < x < 1,50.
B. 1,30 < x < 1,50.
C. 1,36 < x < 1,53.
D. 1,30 < x < 1,53.
C©u36: Hßa tan hoµn toµn 13,92 gam Fe3O4 b»ng dung dÞch HNO3 thu ®−îc 448 ml khÝ NxOy (®ktc). NxOy lµ khÝ
nµo d−íi ®©y?
C. N2O5.
D. NO2.
A. NO.
B. N2O.
C©u37: §un nãng 7,6 gam hçn hîp X gåm C2H2 , C2H4 vµ H2 trong b×nh kÝn víi xóc t¸c Ni thu ®−îc hçn hîp khÝ
Y. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp Y , dÉn s¶n phÈm ch¸y thu ®−îc lÇn l−ît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc, b×nh 2 ®ùng
Ca(OH)2 d− thÊy khèi l−îng b×nh 1 t¨ng 14,4 gam.. Khèi l−îng t¨ng lªn ë b×nh 2 lµ:
A.6,0 gam.
B. 35,2 gam.
C. 22,0 gam.
D. 9,6 gam.
C©u38: TNT ( 2,4,6 – trinitrotoluen) ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng cña toluen víi hçn hîp HNO3 ®Æc vµ H2SO4
®Æc, trong ®iÒu kiÖn ®un nãng. BiÕt hiÖu suÊt cña toµn bé qu¸ tr×nh tæng hîp lµ 80%. L−îng TNT t¹o thµnh tõ 230
gam toluen lµ:
A. 550,0 gam.
B. 454,0 gam.
C. 687,5 gam.
D. 567,5 gam..
C©u39: X lµ hçn hîp kim lo¹i Ba vµ Al . Hßa tan m gam X vµo l−îng d− n−íc thu ®−îc 8,96 lÝt H2 (®ktc). Còng
hßa tan m gam X vµo dung dÞch NaOH d− th× thu ®−îc 12,32 lÝt khÝ H2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 57,50.
B. 13,70. C. 21,80. D. 58,85.
C©u40: Cho 100ml dung dÞch hçn hîp CuSO4 1M vµ Al2(SO4)3 1,5M t¸c dông víi dung dÞch NH3 d−, läc lÊy kÕt
tña ®em nung ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi thu ®−îc chÊt r¾n cã khèi l−îng lµ:
A.23,3 gam.
B. 30,6 gam.
C. 15,3 gam.
D. 8,0 gam.
C©u41: Xµ phßng hãa hoµn toµn 2,22 gam hçn hîp X gåm hai este ®ång ph©n cña nhau cÇn dïng võa hÕt 30 ml
dung dÞch NaOH 1M. MÆt kh¸c khi ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X thu ®−îc khÝ CO2 vµ h¬i H2O víi thÓ tÝch b»ng
nhau ( ë cïng ®iÒu kiÖn). C«ng thøc cÊu t¹o cña hai este lµ:
B. CH3COOC2H5 vµ C2H5COOCH3
A. CH3COOCH=CH2 vµ CH2=CHCOOCH3.
C. HCOOCH2CH2CH3 vµ HCOOCH(CH3)CH3.
D. CH3COOCH3 vµ HCOOC2H5.
C©u42: D8y nµo sau ®©y gåm c¸c ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè hãa häc?
40
28
A. 40
B. 14
X, 29
C. 146 x , 147 Y.
D. 199 X, 20
18 X , 19 Y.
14 Y.
10 Y.
+
2+
C©u43: Cho ph¶n øng : Cu + H + NO 3 → Cu + NO + H2O .
Tæng c¸c hÖ sè c©n b»ng (tèi gi¶n , cã nghÜa) cña ph¶n øng trªn lµ:
A.28.
B. 10.
C. 23.
D. 22.
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C©u44: Hçn hîp X cã C2H5OH , C2H5COOH, CH3CHO trong ®ã C2H5OH chiÕm 50% theo sè mol. §èt ch¸y m
gam hçn hîp X thu ®−îc 3,06 gam H2O vµ 3,136 lÝt CO2 (®ktc). MÆt kh¸c 13,2 gam hçn hîp X thùc hiÖn ph¶n øng
tr¸ng b¹c thÊy cã p gam Ag kÕt tña. Gi¸ trÞ cña p lµ
A.9,72.
B. 8,64.
C. 10,8.
D. 2,16.
C©u45:Hßa tan 4,0 gam hçn hîp Fe vµ kim lo¹i X ( hãa trÞ II ®øng tr−íc hidro trong d8y ®iÖn hãa) b»ng dung dÞch
HCl d−, thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). §Ó hßa tan 2,4 gam X th× cÇn dïng ch−a ®Õn 250 ml dung dÞch HCl 1M. X
lµ kim lo¹i nµo d−íi ®©y?
A.Mg.
B. Ca.
C. Ba.
D. Zn.
C©u46: Trén 3 dung dÞch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M vµ H3PO4 0,1M víi nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau thu ®−îc dung
dÞch X. Dung dÞch Y gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH)2 0,2M. §Ó trung hßa 300 ml dung dÞch X cÇn võa ®ñ V ml dung
dÞch Y. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A.600.
B. 1000.
C. 333,3.
D. 200.
C©u47: Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau:
A.Ph−¬ng ph¸p chung ®iÒu chÕ ancol no, ®¬n chøc bËc 1 lµ cho anken céng n−íc.
B.Khi oxi hãa ancol no ®¬n chøc th× thu ®−îc an®ehit.
C.§un nãng ancol metylic víi H2SO4 ®Æc ë 1700C thu ®−îc ete.
D.Ancol ®a chøc hßa tan Cu(OH)2 t¹o thµnh dung dÞch mµu xanh.
C©u48: §èt ch¸y 0,27 gam chÊt h÷u c¬ X thu ®−îc 0,22 gam CO2; 0,18 gam H2O vµ 56 ml N2 (®ktc). BiÕt tØ khèi
h¬i cña X so víi oxi lµ 3,375. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− råi c« c¹n thu ®−îc mét chÊt h÷u c¬ Y
®¬n chøc vµ hçn hîp chÊt v« c¬. X lµ:
A.Muèi cña amin.
B. Amino este.
C. Muèi am«ni.
D. Amino axit.
C©u49: Tõ ph¶n øng: Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag. Ph¸t biÓu nµo d−íi ®©y lµ ®óng?
B. Fe2+ khö ®−îc Ag+.
A. Fe3+ cã tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n Ag+.
+
3+
D. Fe2+ cã tÝnh oxi hãa m¹nh h¬n Fe3+.
C. Ag cã tÝnh khö m¹nh h¬n Fe .
C©u50: Nguyªn tè R t¹o víi hy®r« hîp chÊt khÝ c«ng thøc RH4. Trong oxit cao nhÊt cña R, oxi chiÕm 53,33% vÒ
khèi l−îng. VËy R lµ:
A.N.
B. C.
C. P.
D. Si.
…………..HÕt………..
§¸p ¸n:
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
C©u
§¸p ¸n
1
D
11
B
21
B
31
C
41
D
2
A
12
D
22
A
32
D
42
B
3
C
13
A
23
C
33
C
43
D
4
D
14
A
24
C
34
C
44
B
5
B
15
B
25
D
35
C
45
A
6
A
16
A
26
B
36
A
46
D
7
A
17
A
27
B
37
C
47
C
8
A
18
D
28
D
38
B
48
A
9
B
19
B
29
C
39
C
49
B
10
D
20
A
30
A
40
C
50
D
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SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2008-2009
Môn thi: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 519

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử(tính theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K
= 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Câu 1: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là
B. FeCl2, S, SO2, H2O2.
A. H2O2, S, SO2, CO2.
D. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4.
C. SO2, ZnS, FeCl2.
Câu 2: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).
A. 4 > 3 > 2 > 1.
B. 4 > 1 > 2 > 3.
C. 4 > 1 > 3 > 2.
D. 1 > 2 > 3 > 4.
Câu 3: Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất: tạo kết tủa với dung dịch AgNO3, làm mất màu dung dịch KMnO4,
không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2, tác dụng được với nước clo.
B. NH3
C. C2H2
D. H2S
A. CO2
Câu 4: Cho sơ đồ sau:
KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

NaOH, H O( t 0 )

2
 B →C 
→D 
→ E
(CH3)2CH-CH2CH2Cl →A →
E có công thức cấu tạo là
B. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.
A. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.
D. (CH3)2CH-CH2CH2OH.
C. (CH3)2C=CHCH3.
Câu 5: Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau phản
ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có khối
lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là
A. HCOOC6H4C2H5.
B. HCOOC6H4CH3.
C. CH3COOC6H5.
D. HCOOC4H4OH.
Câu 6: Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau:

+ X (xt, t 0 )

+ Y (xt, t 0 )

C6H5CH3 → A → o-O2NC6H4COOH
X, Y lần lượt là
B. KMnO4 và NaNO2. C. HNO3 và H2SO4.
D. HNO3 và KMnO4.
A. KMnO4 và HNO3.
Câu 7: Một hợp chất X (có MX < 170). Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (ở đktc) và 0,27 gam
H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia
phản ứng. Công thức câu tạo của X là
B. HOC4H6O2-COOH.
A. HOOC-C5H10-COOH.
C. HO-C5H8O2COOH.
D. HOC3H4COOH.
Câu 8: Cho 300 ml dung dịch chứa NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 y mol/l. Thêm từ từ dung dịch HCl z mol/l vào
dung dịch trên đến khi bắt đầu có khí bay ra thì dừng lại, thấy hết t ml. Mối quan hệ giữa x, y, z, t là
A. t.z=300y.
B. t.z=300x.y.
C. t.z=150xy.
D. t.z=100xy.
Câu 9: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ
phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là
A. 85,30%.
B. 82,20%.
C. 12,67%.
D. 90,27%.
Câu 10: Cho 4 dung dịch muối là: AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây nhận biết được
cả 4 dung dịch trên
C. dung dịch AgNO3.
D. dung dịch H2S.
A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch NH3.
Câu 11: Cho các chất sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH
loãng khi đun nóng là
A. 1.
B. 2.
C. 0.
D. 3.
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Câu 12: Một hỗn hợp gồm axetilen, propilen và metan. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp thu được 12,6 gam H2O.
Mặt khác 5,6 lít (ở đktc) hỗn hợp làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 50 gam Br2. Thành phần phần trăm thể tích
của các khí C2H2; C3H6; CH4 trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A. 50%; 25%; 25%.
B. 40%; 40%; 20%.
C. 25%; 25%; 50%.
D. 25%; 50%; 25%.
Câu 13: Khi làm lạnh 500ml dung dịch CuSO4 25% ( d = 1,2 g/ml) thì được 50g CuSO4. 5H2O kết tinh lại. Lọc bỏ
muối kết tinh rồi dẫn 11,2 lít khí H2S (đktc) qua nước lọc. Nồng độ phần trăm của CuSO4 còn lại trong dung dịch sau
phản ứng là
A. 7,32%.
B. 8,14%.
C. 6,98%.
D. 8,44%.
Câu 14: Trong thành phần khí thải của một nhà máy có các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí: SO2, Cl2,
NO2. Để loại các khí độc trên nhà máy đã dùng:
A. P2O5.
B. dung dịch H2SO4 đặc.
D. dung dịch KMnO4.
C. dung dịch Ca(OH)2.
Câu 15: Cho 4 phản ứng:
(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là
A. (1), (2).
B. (2), (4).
C. (3), (4).
D. (2), (3).
Câu 16: Dãy gồm các chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân
A. NaOH, H2SiO3, CaCO3, NH4NO2, Cu(NO3)2.
B. NaHCO3, MgCO3, BaSO4, KNO3, (NH4)2CO3.
C. NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NH4NO3.
D. NaHCO3, NH4HCO3, Ca(HCO3)2, AgNO3, NH4Cl.
+ Br

+ NaOH du,t 0

+ CuO du, t 0

2
Câu 17: Cho dãy biến hóa sau: Xiclo propan 
→ X1    → X2    
→ X3
Khi cho 0,1 mol chất X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là
A. 43,2 gam
B. 21,6 gam
C. 10,8 gam
D. 32,4 gam
Câu 18: Cho CO dư đi qua m gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng người ta thu được 11,2
gam Fe. Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong người tan nhận thấy chất rắn thu
được có khối lượng tăng thêm 0,8 gam. Giá trị của m là
A. 12,5 g.
B. 24,2 g.
C. 13,6 g.
D. 18 g.
Câu 19: Công thức đơn giản nhất của chất A là (C3H4O3) và chất B là (C2H3O3). Biết A là axit no đa chức, còn B là
một axit no chứa đồng thời nhóm chức –OH, A và B đều mạch hở. Công thức cấu tạo của A và B là
A. C3H5(COOH)3 và HOOC-CH(OH)-CH2-CH(OH)-COOH.
B. C3H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
C. C4H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
D. C3H5(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
Câu 20: Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. pent-2-en-1-ol.
B. 2-metylbut-2-en-4-ol.
C. 3-metylbut-2-en-1-ol.
D. ancol iso-pent-2-en-1-ylic.
Câu 21: Cho phản ứng oxi hóa khử sau: KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4→ K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4+ H2O
Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là
A. 23.
B. 47.
C. 31.
D. 27.
Câu 22: Nhỏ một giọt dung dịch H2SO4 2M lên một mẩu giấy trắng. Hiện tượng sẽ quan sát được là
A. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
B. Không có hiện tượng gì xảy ra.
C. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ bốc cháy.
D. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
Câu 23: Có 1 gam hợp kim Cu-Al được xử lý bằng lượng dư dung dịch NaOH, rửa sạch chất rắn còn lại rồi hoà tan
bằng dung dịch HNO3, sau đó làm bay hơi dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được lượng chất rắn là
0,4 gam. Phần trăm theo khối lượng của các kim loại Cu-Al trong hợp kim và thể tích khí NO thoát ra ở đktc là:
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A. 68% , 32% và 0,224 lít.
B. 65% , 35% và 0,075 lít.
C. 32% , 68% và 0,224 lít.
D. 32% , 68% và 0,075 lít.
Câu 24: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít khí
CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 38 g.
B. 39 g.
C. 24 g.
D. 42 g.
Câu 25: Một hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Lấy m1 gam hỗn hợp X cho vào ống sứ chịu nhiệt, nung nóng rồi
thổi một luồng khí CO đi qua. Toàn bộ khí sau phản ứng được dẫn từ từ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 19,7
gam kết tủa trắng. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng là 19,20 gam gồm Fe , FeO và Fe3O4. Xác định m1.
A. 23,2 gam.
B. 20,8 gam
C. 22,0 gam
D. 23,6 gam
Câu 26: Để phân biệt dung dịch của 3 chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Ta
cần dùng thuốc thử là
B. Cu(OH)2.
C. Cu(OH)2/OH-, t0.
D. dung dịch I2.
A. dung dịch AgNO3.
Câu 27: Khi hoà tan Al bằng dung dịch HCl nếu thêm vài giọt muối Hg(NO3)2 thì hiện tượng xảy ra là
A. Al phản ứng đồng thời với các dung dịch HCl, Hg(NO3)2.
B. Quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, khí thoát ra mạnh hơn.
C. Al đẩy Hg ra khỏi muối rồi tác dụng với dung dịch HCl.
D. Al tác dụng với dung dịch HCl trước rồi đẩy Hg ra khỏi muối.
Câu 28: Quá trình tổng hợp poli(metyl metacrylat) có hiệu suất phản ứng este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và
80%. Vậy muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là
A. 6 kg và 40 kg.
B. 171 và 82kg.
C. 175 kg và 80 kg.
D. 215 kg và 80 kg.
3+
2+
Câu 29: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá-khử Cr /Cr và Fe /Fe. Phản ứng xảy ra ở cực dương
của pin điện hoá (ở điều kiện chuẩn) là
B. Cr3+ + 3e → Cr.
C. Cr→ Cr3+ + 3e.
D. Fe → Fe2+ + 2e.
A. Fe2+ + 2e → Fe.
Câu 30: Để trung hòa 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn
hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M?
A. 500ml.
B. 750ml.
C. 250ml.
D. 125ml.
Câu 31: A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. 0,1
mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18,35 gam muối. Mặt khác khi cho 22,05 gam A tác
dụng với NaOH dư tạo ra 28,65 gam muối khan. Công thức phân tử A là
A. H2NC4H7(COOH)2..
B. H2NC3H3(COOH)2.
D. H2NC3H5(COOH)2.
C. H2NC2H3(COOH)2.
Câu 32: Cho m g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, K và Mg. Chia hỗn hợp thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho hòa
tan vào nước được V1 lít khí H2. Phần 2 hòa tan vào dung dịch NaOH được V2 lít khí H2.Phần 3 hòa tan vào dung
dịch HCl dư thu được V3 lít khí H2. Các khí đều đo ở cùng điều kiện . So sánh thể tích các khí thoát ra trong các thí
nghiệm trên.
B. V1≤ V2<V3
C. V1=V2<V3
D. V1 =V3 >V2
A. V1<V2 < V3
Câu 33: Cho các chất lỏng sau: axit axetic; glixerol; triolein. Để phân biệt các chất lỏng này có thể chỉ cần dùng
A. dung dịch NaOH.
B. nước Br2.
C. nước và quỳ tím.
D. nước và dung dịch NaOH.
Câu 34: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2
(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeCO3.
B. FeS2.
C. FeS.
D. FeO .
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ankin X, Y. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 4,5 lít dung dịch
Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung
dịch thu thêm kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85 gam. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol của X
và Y có trong hỗn hợp A . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X, Y lần lượt là
B. C2H2 và C4H6.
C. C2H2 và C3H4.
D. C4H6 và C2H2.
A. C3H4 và C4H6.
Câu 36: Thành phần chính của supephôt phát kép là
A. Ca(H2PO4)2
B. Ca(H2PO4)2. CaSO4 C. NH4H2PO4
D. Ca3(PO4)2.CaF2
Câu 37: Từ etilen và benzen số phản ứng dùng ít nhất để có thể điều chế được polibutađien; polistiren; poli(butađienstiren) là
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A. 6.
B. 8.
C. 5.
D. 7.
Câu 38: Cho m gam Al tác dụng vừa hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và NO2 có
tỷ khối so với H2 là 16,5. Tính m
A. 10,8 g
B. 6,75g
C. 9,45g
D. 8,10g
Câu 39: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 4 mol O2 thu được
CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 40: Hỗn hợp X chứa glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 8,75 gam X tác
dụng với Na thu được 2,52 lít H2 (ở đktc). Mặt khác 14 gam X tác dụng vừa đủ với 3,92 gam Cu(OH)2. Công thức
phân tử của 2 ancol là
A. C3H7OH và C4H9OH.
B. C2H5OH và C3H7OH.
D. C4H9OH và C5H11OH.
C. CH3OH và C2H5OH.
Câu 41: Có hỗn hợp các chất Al, Fe, Al2O3. Nếu ngâm 24 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư, thu được
6,72 lít khí H2 (đktc) và một chất rắn. Lọc lấy chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 200 ml dung
dịch HCl 1,5M. Phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 34,78%; 33,54% và 31,68%.
B. 35,0%; 22,5% và 42,5%.
C. 30,3%; 35,6% và 34,1%.
D. 23,33%; 28,125% và 48,545%.
Câu 42: Chọn câu sai trong số các câu sau đây
A. Các kim loại Na, Ba, K, Al đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.
B. Dùng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4 để làm mềm nước cứng.
C. CrO3 là một oxit axit, muối cromat và đicromat có tính oxi hoá mạnh.
D. Phương pháp điện phân có thể điều chế được hầu hết các kim loại từ Li, Na, … Fe, Cu, Ag.
Câu 43: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng
as, clorofin

6CO2 + 6H2O   → C6H12O6 + 6O2 ∆H = 2813kJ.
Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được
sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m2 thì khối
lượng glucozơ tổng hợp được là
A. 80,70g.
B. 93,20g.
C. 88,27g.
D. 78,78g.
Câu 44: 1 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. 0,5 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol NaOH. Khối
lượng phân tử của A là 147u. Công thức phân tử A là
B. C4H7N2O4.
C. C5H11NO4.
D. C5H9NO4.
A. C7H10N4O2.
Câu 45: Một trong các tác dụng của muối iốt là có tác dụng phòng bệnh bướu cổ. Thành phần của muối iốt là:
A. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ KI
B. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ I2
C. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HI
D. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HIO3
Câu 46: Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?
A. Phản ứng tráng gương glucozơ.
B. Cho glucozơ cộng H2 (Ni, t0).
C. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra Cu2O.
D. Cho glucozơ tác dụng với nước brôm.
Câu 47: Caroten có công thức phân tử C40H56. Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu được hiđrocacbon no có công
thức C40H78. Số liên kết π và số vòng trong caroten lần lượt là
A. 12 và 1.
B. 11 và 1.
C. 12 và 2.
D. 11 và 2.
Câu 48: Hoà tan hoàn toàn 9,75 gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử duy
nhất sinh ra được oxi hoá hoàn toàn bởi oxi thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành
HNO3. Tổng thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng là
A. 0,56 lít.
B. 3,92 lít.
C. 1,68 lít.
D. 1,12 lít.
Câu 49: X là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H9NO2. Cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với NaOH, cô
cạn dung dịch thu được một muối khan có khối lượng là 144 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
B. HCOOH3NC6H5.
C. HCOOC6H4NO2.
D. HCOOC6H4NH2.
A. C6H5COONH4.
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Câu 50: A là hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỷ khối so với oxi bằng 0,225. Dẫn A vào bình có Ni đun nóng, phản ứng
tổng hợp amoniac xảy ra thì thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp
NH3 là
A. 30%.
B. 25%
C. 15%.
D. 20%.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2008-2009
Môn thi: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 601

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử(tính theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K
= 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Câu 1: Để phân biệt dung dịch của 3 chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Ta cần
dùng thuốc thử là
A. Cu(OH)2.
B. Cu(OH)2/OH-, t0.
C. dung dịch I2.
D. dung dịch AgNO3.
Câu 2: Quá trình tổng hợp poli(metyl metacrylat) có hiệu suất phản ứng este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và
80%. Vậy muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là
A. 6 kg và 40 kg.
B. 175 kg và 80 kg.
C. 171 và 82kg.
D. 215 kg và 80 kg.
Câu 3: Cho 4 dung dịch muối là: AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây nhận biết được cả
4 dung dịch trên
A. dung dịch NH3.
B. dung dịch AgNO3.
C. dung dịch H2S.
D. dung dịch NaOH.
Câu 4: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít khí CO
(đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 42 g.
B. 39 g.
C. 24 g.
D. 38 g.
Câu 5: Hỗn hợp X chứa glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 8,75 gam X tác
dụng với Na thu được 2,52 lít H2 (ở đktc). Mặt khác 14 gam X tác dụng vừa đủ với 3,92 gam Cu(OH)2. Công thức
phân tử của 2 ancol là
A. CH3OH và C2H5OH.
B. C3H7OH và C4H9OH.
C. C4H9OH và C5H11OH.
D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 6: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng
as, clorofin

6CO2 + 6H2O   → C6H12O6 + 6O2 ∆H = 2813kJ.
Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được
sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m2 thì khối
lượng glucozơ tổng hợp được là
A. 88,27g.
B. 93,20g.
C. 78,78g.
D. 80,70g.
Câu 7: Thành phần chính của supephôt phát kép là
A. Ca(H2PO4)2
B. NH4H2PO4
C. Ca(H2PO4)2. CaSO4 D. Ca3(PO4)2.CaF2
Câu 8: Cho CO dư đi qua m gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng người ta thu được 11,2 gam
Fe. Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong người tan nhận thấy chất rắn thu được có
khối lượng tăng thêm 0,8 gam. Giá trị của m là
A. 12,5 g.
B. 13,6 g.
C. 24,2 g.
D. 18 g.
Câu 9: Một hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Lấy m1 gam hỗn hợp X cho vào ống sứ chịu nhiệt, nung nóng rồi
thổi một luồng khí CO đi qua. Toàn bộ khí sau phản ứng được dẫn từ từ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 19,7
gam kết tủa trắng. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng là 19,20 gam gồm Fe , FeO và Fe3O4. Xác định m1.
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A. 22,0 gam
B. 23,6 gam
C. 23,2 gam.
D. 20,8 gam
Câu 10: X là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H9NO2. Cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với NaOH, cô
cạn dung dịch thu được một muối khan có khối lượng là 144 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOOC6H4NO2.
B. HCOOH3NC6H5.
C. C6H5COONH4.
D. HCOOC6H4NH2.
Câu 11: Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau:
+ X (xt, t 0 )

+ Y (xt, t 0 )

C6H5CH3 → A → o-O2NC6H4COOH
X, Y lần lượt là
A. HNO3 và H2SO4.
B. KMnO4 và NaNO2. C. HNO3 và KMnO4.
D. KMnO4 và HNO3.
Câu 12: Từ etilen và benzen số phản ứng dùng ít nhất để có thể điều chế được polibutađien; polistiren; poli(butađienstiren) là
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
Câu 13: Khi hoà tan Al bằng dung dịch HCl nếu thêm vài giọt muối Hg(NO3)2 thì hiện tượng xảy ra là
A. Al đẩy Hg ra khỏi muối rồi tác dụng với dung dịch HCl.
B. Quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, khí thoát ra mạnh hơn.
C. Al tác dụng với dung dịch HCl trước rồi đẩy Hg ra khỏi muối.
D. Al phản ứng đồng thời với các dung dịch HCl, Hg(NO3)2.
Câu 14: Một hợp chất X (có MX < 170). Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (ở đktc) và 0,27 gam
H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia
phản ứng. Công thức câu tạo của X là
A. HOC4H6O2-COOH.
B. HOOC-C5H10-COOH.
C. HO-C5H8O2COOH.
D. HOC3H4COOH.
Câu 15: Cho m gam Al tác dụng vừa hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và NO2 có
tỷ khối so với H2 là 16,5. Tính m
A. 9,45g
B. 8,10g
C. 6,75g
D. 10,8 g
Câu 16: Cho m g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, K và Mg. Chia hỗn hợp thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho hòa
tan vào nước được V1 lít khí H2. Phần 2 hòa tan vào dung dịch NaOH được V2 lít khí H2.Phần 3 hòa tan vào dung
dịch HCl dư thu được V3 lít khí H2. Các khí đều đo ở cùng điều kiện . So sánh thể tích các khí thoát ra trong các thí
nghiệm trên.
A. V1 =V3 >V2
B. V1≤ V2<V3
C. V1<V2 < V3
D. V1=V2<V3
Câu 17: A là hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỷ khối so với oxi bằng 0,225. Dẫn A vào bình có Ni đun nóng, phản ứng
tổng hợp amoniac xảy ra thì thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp
NH3 là
A. 15%.
B. 25%
C. 20%.
D. 30%.
Câu 18: A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. 0,1
mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18,35 gam muối. Mặt khác khi cho 22,05 gam A tác
dụng với NaOH dư tạo ra 28,65 gam muối khan. Công thức phân tử A là
A. H2NC3H3(COOH)2.
B. H2NC2H3(COOH)2.
D. H2NC4H7(COOH)2..
C. H2NC3H5(COOH)2.
Câu 19: Hoà tan hoàn toàn 9,75 gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử duy
nhất sinh ra được oxi hoá hoàn toàn bởi oxi thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành
HNO3. Tổng thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng là
A. 0,56 lít.
B. 1,68 lít.
C. 3,92 lít.
D. 1,12 lít.
Câu 20: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).
A. 4 > 1 > 2 > 3.
B. 1 > 2 > 3 > 4.
C. 4 > 1 > 3 > 2.
D. 4 > 3 > 2 > 1.
Câu 21: Cho 300 ml dung dịch chứa NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 y mol/l. Thêm từ từ dung dịch HCl z mol/l vào
dung dịch trên đến khi bắt đầu có khí bay ra thì dừng lại, thấy hết t ml. Mối quan hệ giữa x, y, z, t là
A. t.z=300y.
B. t.z=300x.y.
C. t.z=150xy.
D. t.z=100xy.
Câu 22: Để trung hòa 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn
hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M?
A. 250ml.
B. 500ml.
C. 750ml.
D. 125ml.
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Câu 23: Có 1 gam hợp kim Cu-Al được xử lý bằng lượng dư dung dịch NaOH, rửa sạch chất rắn còn lại rồi hoà tan
bằng dung dịch HNO3, sau đó làm bay hơi dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được lượng chất rắn là
0,4 gam. Phần trăm theo khối lượng của các kim loại Cu-Al trong hợp kim và thể tích khí NO thoát ra ở đktc là:
A. 32% , 68% và 0,075 lít.
B. 65% , 35% và 0,075 lít.
C. 68% , 32% và 0,224 lít.
D. 32% , 68% và 0,224 lít.
Câu 24: Cho sơ đồ sau:
KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

NaOH, H O( t 0 )

2
 B →C 
→D 
→ E
(CH3)2CH-CH2CH2Cl →A →
E có công thức cấu tạo là
A. (CH3)2C=CHCH3.
B. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.
D. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.
C. (CH3)2CH-CH2CH2OH.
Câu 25: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2
(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeO .
B. FeS2.
C. FeS.
D. FeCO3.
Câu 26: Cho phản ứng oxi hóa khử sau: KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4→ K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4+ H2O
Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là
A. 31.
B. 27.
C. 47.
D. 23.
Câu 27: Dãy gồm các chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân
A. NaOH, H2SiO3, CaCO3, NH4NO2, Cu(NO3)2.
B. NaHCO3, MgCO3, BaSO4, KNO3, (NH4)2CO3.
C. NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NH4NO3.
D. NaHCO3, NH4HCO3, Ca(HCO3)2, AgNO3, NH4Cl.
Câu 28: Chọn câu sai trong số các câu sau đây
A. Phương pháp điện phân có thể điều chế được hầu hết các kim loại từ Li, Na, … Fe, Cu, Ag.
B. CrO3 là một oxit axit, muối cromat và đicromat có tính oxi hoá mạnh.
C. Dùng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4 để làm mềm nước cứng.
D. Các kim loại Na, Ba, K, Al đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.
Câu 29: Công thức đơn giản nhất của chất A là (C3H4O3) và chất B là (C2H3O3). Biết A là axit no đa chức, còn B là
một axit no chứa đồng thời nhóm chức –OH, A và B đều mạch hở. Công thức cấu tạo của A và B là
A. C3H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
B. C3H5(COOH)3 và HOOC-CH(OH)-CH2-CH(OH)-COOH.
C. C3H5(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
D. C4H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
Câu 30: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá-khử Cr3+/Cr và Fe2+/Fe. Phản ứng xảy ra ở cực dương
của pin điện hoá (ở điều kiện chuẩn) là
B. Cr3+ + 3e → Cr.
C. Fe2+ + 2e → Fe.
D. Cr→ Cr3+ + 3e.
A. Fe → Fe2+ + 2e.
Câu 31: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 4 mol O2 thu được
CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 32: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là
A. SO2, ZnS, FeCl2.
B. H2O2, S, SO2, CO2.
D. FeCl2, S, SO2, H2O2.
C. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4.
Câu 33: Caroten có công thức phân tử C40H56. Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu được hiđrocacbon no có công
thức C40H78. Số liên kết π và số vòng trong caroten lần lượt là
A. 12 và 2.
B. 11 và 1.
C. 12 và 1.
D. 11 và 2.
Câu 34: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ
phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là
A. 12,67%.
B. 85,30%.
C. 90,27%.
D. 82,20%.
Câu 35: Trong thành phần khí thải của một nhà máy có các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí: SO2, Cl2,
NO2. Để loại các khí độc trên nhà máy đã dùng:
A. dung dịch Ca(OH)2.
B. dung dịch KMnO4.
D. P2O5.
C. dung dịch H2SO4 đặc.
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Câu 36: Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau
phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có
khối lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là
B. HCOOC6H4C2H5.
C. CH3COOC6H5.
D. HCOOC4H4OH.
A. HCOOC6H4CH3.
+ Br

+ NaOH du,t 0

+ CuO du, t 0

2
Câu 37: Cho dãy biến hóa sau: Xiclo propan 
→ X1    → X2    
→ X3
Khi cho 0,1 mol chất X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là
A. 32,4 gam
B. 10,8 gam
C. 21,6 gam
D. 43,2 gam
Câu 38: Cho các chất lỏng sau: axit axetic; glixerol; triolein. Để phân biệt các chất lỏng này có thể chỉ cần dùng
A. nước và quỳ tím.
B. nước Br2.
C. nước và dung dịch NaOH.
D. dung dịch NaOH.
Câu 39: Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất: tạo kết tủa với dung dịch AgNO3, làm mất màu dung dịch KMnO4,
không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2, tác dụng được với nước clo.
A. C2H2
B. CO2
C. NH3
D. H2S
Câu 40: Nhỏ một giọt dung dịch H2SO4 2M lên một mẩu giấy trắng. Hiện tượng sẽ quan sát được là
A. Không có hiện tượng gì xảy ra.
B. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ bốc cháy.
C. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
D. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
Câu 41: Một hỗn hợp gồm axetilen, propilen và metan. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp thu được 12,6 gam H2O.
Mặt khác 5,6 lít (ở đktc) hỗn hợp làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 50 gam Br2. Thành phần phần trăm thể tích
của các khí C2H2; C3H6; CH4 trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A. 25%; 25%; 50%.
B. 50%; 25%; 25%.
C. 40%; 40%; 20%.
D. 25%; 50%; 25%.
Câu 42: Cho 4 phản ứng:
(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là
A. (2), (3).
B. (3), (4).
C. (2), (4).
D. (1), (2).
Câu 43: Khi làm lạnh 500ml dung dịch CuSO4 25% ( d = 1,2 g/ml) thì được 50g CuSO4. 5H2O kết tinh lại. Lọc bỏ
muối kết tinh rồi dẫn 11,2 lít khí H2S (đktc) qua nước lọc. Nồng độ phần trăm của CuSO4 còn lại trong dung dịch sau
phản ứng là
A. 6,98%.
B. 8,44%.
C. 8,14%.
D. 7,32%
.
Câu 44: Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. 3-metylbut-2-en-1-ol.
B. ancol iso-pent-2-en-1-ylic.
C. 2-metylbut-2-en-4-ol.
D. pent-2-en-1-ol.
Câu 45: Có hỗn hợp các chất Al, Fe, Al2O3. Nếu ngâm 24 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư, thu được
6,72 lít khí H2 (đktc) và một chất rắn. Lọc lấy chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 200 ml dung
dịch HCl 1,5M. Phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 34,78%; 33,54% và 31,68%.
B. 35,0%; 22,5% và 42,5%.
C. 30,3%; 35,6% và 34,1%.
D. 23,33%; 28,125% và 48,545%.
Câu 46: Cho các chất sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH
loãng khi đun nóng là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 0.
Câu 47: Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?
A. Phản ứng tráng gương glucozơ.
B. Cho glucozơ cộng H2 (Ni, t0).
C. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra Cu2O.
D. Cho glucozơ tác dụng với nước brôm.
Câu 48: 1 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. 0,5 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol NaOH. Khối
lượng phân tử của A là 147u. Công thức phân tử A là
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A. C5H11NO4.
B. C5H9NO4.
C. C4H7N2O4.
D. C7H10N4O2.
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ankin X, Y. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 4,5 lít dung dịch
Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung
dịch thu thêm kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85 gam. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol của X
và Y có trong hỗn hợp A . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X, Y lần lượt là
B. C3H4 và C4H6.
C. C2H2 và C4H6.
D. C4H6 và C2H2.
A. C2H2 và C3H4.
Câu 50: Một trong các tác dụng của muối iốt là có tác dụng phòng bệnh bướu cổ. Thành phần của muối iốt là:
A. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HI
B. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ I2
D. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ KI
C. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HIO3
-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2008-2009
Môn thi: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 727

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử(tính theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Câu 1: Cho các chất lỏng sau: axit axetic; glixerol; triolein. Để phân biệt các chất lỏng này có thể chỉ cần dùng
A. nước và dung dịch NaOH.
B. dung dịch NaOH.
C. nước và quỳ tím.
D. nước Br2.
Câu 2: Nhỏ một giọt dung dịch H2SO4 2M lên một mẩu giấy trắng. Hiện tượng sẽ quan sát được là
A. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
B. Không có hiện tượng gì xảy ra.
C. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ bốc cháy.
D. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
Câu 3: Cho phản ứng oxi hóa khử sau: KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4→ K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4+ H2O
Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là
A. 47.
B. 23.
C. 31.
D. 27.
Câu 4: Từ etilen và benzen số phản ứng dùng ít nhất để có thể điều chế được polibutađien; polistiren; poli(butađienstiren) là
A. 7.
B. 5.
C. 6.
D. 8.
Câu 5: Để phân biệt dung dịch của 3 chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Ta cần
dùng thuốc thử là
B. dung dịch I2.
C. Cu(OH)2/OH-, t0.
D. dung dịch AgNO3.
A. Cu(OH)2.
Câu 6: A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. 0,1
mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18,35 gam muối. Mặt khác khi cho 22,05 gam A tác
dụng với NaOH dư tạo ra 28,65 gam muối khan. Công thức phân tử A là
B. H2NC4H7(COOH)2..
A. H2NC3H5(COOH)2.
C. H2NC2H3(COOH)2.
D. H2NC3H3(COOH)2.
Câu 7: Hỗn hợp X chứa glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 8,75 gam X tác
dụng với Na thu được 2,52 lít H2 (ở đktc). Mặt khác 14 gam X tác dụng vừa đủ với 3,92 gam Cu(OH)2. Công thức
phân tử của 2 ancol là
A. C2H5OH và C3H7OH.
B. C3H7OH và C4H9OH.
D. CH3OH và C2H5OH.
C. C4H9OH và C5H11OH.
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Câu 8: Một hỗn hợp gồm axetilen, propilen và metan. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp thu được 12,6 gam H2O.
Mặt khác 5,6 lít (ở đktc) hỗn hợp làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 50 gam Br2. Thành phần phần trăm thể tích
của các khí C2H2; C3H6; CH4 trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A. 40%; 40%; 20%.
B. 25%; 50%; 25%.
C. 50%; 25%; 25%.
D. 25%; 25%; 50%.
Câu 9: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít khí CO
(đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 39 g.
B. 24 g.
C. 42 g.
D. 38 g.
Câu 10: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ
phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là
A. 90,27%.
B. 12,67%.
C. 82,20%.
D. 85,30%.
Câu 11: Có hỗn hợp các chất Al, Fe, Al2O3. Nếu ngâm 24 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư, thu được
6,72 lít khí H2 (đktc) và một chất rắn. Lọc lấy chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 200 ml dung
dịch HCl 1,5M. Phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 35,0%; 22,5% và 42,5%.
B. 34,78%; 33,54% và 31,68%.
C. 23,33%; 28,125% và 48,545%.
D. 30,3%; 35,6% và 34,1%.
+ Br

+ NaOH du,t 0

+ CuO du, t 0

2
Câu 12: Cho dãy biến hóa sau: Xiclo propan 
→ X1   → X2   
→ X3
Khi cho 0,1 mol chất X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là
A. 32,4 gam
B. 21,6 gam
C. 43,2 gam
D. 10,8 gam
Câu 13: Cho CO dư đi qua m gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng người ta thu được 11,2
gam Fe. Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong người tan nhận thấy chất rắn thu
được có khối lượng tăng thêm 0,8 gam. Giá trị của m là
A. 18 g.
B. 24,2 g.
C. 13,6 g.
D. 12,5 g.
Câu 14: Cho các chất sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH
loãng khi đun nóng là
A. 0.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 15: 1 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. 0,5 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol NaOH. Khối
lượng phân tử của A là 147u. Công thức phân tử A là
A. C4H7N2O4.
B. C5H11NO4.
C. C7H10N4O2.
D. C5H9NO4.
Câu 16: Caroten có công thức phân tử C40H56. Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu được hiđrocacbon no có công
thức C40H78. Số liên kết π và số vòng trong caroten lần lượt là
A. 11 và 2.
B. 12 và 1.
C. 11 và 1.
D. 12 và 2.
Câu 17: Dãy gồm các chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân
A. NaHCO3, MgCO3, BaSO4, KNO3, (NH4)2CO3.
B. NaHCO3, NH4HCO3, Ca(HCO3)2, AgNO3, NH4Cl.
C. NaOH, H2SiO3, CaCO3, NH4NO2, Cu(NO3)2.
D. NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NH4NO3.
Câu 18: Khi hoà tan Al bằng dung dịch HCl nếu thêm vài giọt muối Hg(NO3)2 thì hiện tượng xảy ra là
A. Quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, khí thoát ra mạnh hơn.
B. Al phản ứng đồng thời với các dung dịch HCl, Hg(NO3)2.
C. Al tác dụng với dung dịch HCl trước rồi đẩy Hg ra khỏi muối.
D. Al đẩy Hg ra khỏi muối rồi tác dụng với dung dịch HCl.
Câu 19: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2
(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeS.
B. FeO .
C. FeCO3.
D. FeS2.
Câu 20: X là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H9NO2. Cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với NaOH, cô
cạn dung dịch thu được một muối khan có khối lượng là 144 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOOC6H4NO2.
B. C6H5COONH4.
C. HCOOH3NC6H5.
D. HCOOC6H4NH2.
Câu 21: Cho 4 phản ứng:
(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
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(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là
A. (1), (2).
B. (3), (4).
C. (2), (3).
D. (2), (4).
Câu 22: Cho m g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, K và Mg. Chia hỗn hợp thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho hòa
tan vào nước được V1 lít khí H2. Phần 2 hòa tan vào dung dịch NaOH được V2 lít khí H2.Phần 3 hòa tan vào dung
dịch HCl dư thu được V3 lít khí H2. Các khí đều đo ở cùng điều kiện . So sánh thể tích các khí thoát ra trong các thí
nghiệm trên.
B. V1=V2<V3
C. V1≤ V2<V3
D. V1 =V3 >V2
A. V1<V2 < V3
Câu 23: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là
B. H2O2, S, SO2, CO2.
A. FeCl2, S, SO2, H2O2.
D. SO2, ZnS, FeCl2.
C. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4.
Câu 24: Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau:
+ X (xt, t 0 )

+ Y (xt, t 0 )

C6H5CH3   → A   → o-O2NC6H4COOH
X, Y lần lượt là
C. HNO3 và KMnO4.
D. KMnO4 và HNO3.
A. KMnO4 và NaNO2. B. HNO3 và H2SO4.
Câu 25: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 4 mol O2 thu được
CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 26: Trong thành phần khí thải của một nhà máy có các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí: SO2, Cl2,
NO2. Để loại các khí độc trên nhà máy đã dùng:
B. dung dịch Ca(OH)2.
A. dung dịch H2SO4 đặc.
C. P2O5.
D. dung dịch KMnO4.
Câu 27: Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?
A. Cho glucozơ tác dụng với nước brôm.
B. Phản ứng tráng gương glucozơ.
C. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra Cu2O.
D. Cho glucozơ cộng H2 (Ni, t0).
Câu 28: Một hợp chất X (có MX < 170). Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (ở đktc) và 0,27 gam
H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia
phản ứng. Công thức câu tạo của X là
A. HOOC-C5H10-COOH.
B. HO-C5H8O2COOH.
D. HOC4H6O2-COOH.
C. HOC3H4COOH.
Câu 29: Chọn câu sai trong số các câu sau đây
A. Phương pháp điện phân có thể điều chế được hầu hết các kim loại từ Li, Na, … Fe, Cu, Ag.
B. Các kim loại Na, Ba, K, Al đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.
C. CrO3 là một oxit axit, muối cromat và đicromat có tính oxi hoá mạnh.
D. Dùng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4 để làm mềm nước cứng.
Câu 30: Một trong các tác dụng của muối iốt là có tác dụng phòng bệnh bướu cổ. Thành phần của muối iốt là:
A. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ KI
B. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ I2
D. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HI
C. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HIO3
Câu 31: Quá trình tổng hợp poli(metyl metacrylat) có hiệu suất phản ứng este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và
80%. Vậy muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là
A. 171 và 82kg.
B. 175 kg và 80 kg.
C. 6 kg và 40 kg.
D. 215 kg và 80 kg.
Câu 32: Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau
phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có
khối lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là
B. CH3COOC6H5.
C. HCOOC4H4OH.
D. HCOOC6H4CH3.
A. HCOOC6H4C2H5.
Câu 33: Để trung hòa 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn
hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M?
A. 125ml.
B. 750ml.
C. 250ml.
D. 500ml.
Câu 34: Cho sơ đồ sau:
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KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

NaOH, H O( t 0 )

2
(CH3)2CH-CH2CH2Cl →A →
 B →C 
→D 
→ E
E có công thức cấu tạo là
B. (CH3)2C=CHCH3.
A. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.
C. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.
D. (CH3)2CH-CH2CH2OH.
Câu 35: Công thức đơn giản nhất của chất A là (C3H4O3) và chất B là (C2H3O3). Biết A là axit no đa chức, còn B là
một axit no chứa đồng thời nhóm chức –OH, A và B đều mạch hở. Công thức cấu tạo của A và B là
A. C3H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
B. C3H5(COOH)3 và HOOC-CH(OH)-CH2-CH(OH)-COOH.
C. C4H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
D. C3H5(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
Câu 36: Có 1 gam hợp kim Cu-Al được xử lý bằng lượng dư dung dịch NaOH, rửa sạch chất rắn còn lại rồi hoà tan
bằng dung dịch HNO3, sau đó làm bay hơi dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được lượng chất rắn là
0,4 gam. Phần trăm theo khối lượng của các kim loại Cu-Al trong hợp kim và thể tích khí NO thoát ra ở đktc là:
A. 32% , 68% và 0,224 lít.
B. 65% , 35% và 0,075 lít.
C. 32% , 68% và 0,075 lít.
D. 68% , 32% và 0,224 lít.
Câu 37: Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. 2-metylbut-2-en-4-ol.
B. 3-metylbut-2-en-1-ol.
C. pent-2-en-1-ol.
D. ancol iso-pent-2-en-1-ylic.
Câu 38: Một hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Lấy m1 gam hỗn hợp X cho vào ống sứ chịu nhiệt, nung nóng rồi
thổi một luồng khí CO đi qua. Toàn bộ khí sau phản ứng được dẫn từ từ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 19,7
gam kết tủa trắng. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng là 19,20 gam gồm Fe , FeO và Fe3O4. Xác định m1.
A. 22,0 gam
B. 23,6 gam
C. 20,8 gam
D. 23,2 gam.
Câu 39: A là hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỷ khối so với oxi bằng 0,225. Dẫn A vào bình có Ni đun nóng, phản ứng
tổng hợp amoniac xảy ra thì thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp
NH3 là
A. 30%.
B. 25%
C. 15%.
D. 20%.
3+
2+
Câu 40: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá-khử Cr /Cr và Fe /Fe. Phản ứng xảy ra ở cực dương
của pin điện hoá (ở điều kiện chuẩn) là
A. Cr3+ + 3e → Cr.
B. Fe2+ + 2e → Fe.
C. Cr→ Cr3+ + 3e.
D. Fe → Fe2+ + 2e.
Câu 41: Thành phần chính của supephôt phát kép là
A. Ca3(PO4)2.CaF2
B. NH4H2PO4
C. Ca(H2PO4)2. CaSO4 D. Ca(H2PO4)2
Câu 42: Cho m gam Al tác dụng vừa hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và NO2 có
tỷ khối so với H2 là 16,5. Tính m
A. 9,45g
B. 8,10g
C. 6,75g
D. 10,8 g
Câu 43: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).
A. 4 > 1 > 2 > 3.
B. 4 > 3 > 2 > 1.
C. 4 > 1 > 3 > 2.
D. 1 > 2 > 3 > 4.
Câu 44: Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất: tạo kết tủa với dung dịch AgNO3, làm mất màu dung dịch KMnO4,
không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2, tác dụng được với nước clo.
B. NH3
C. CO2
D. H2S
A. C2H2
Câu 45: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng

as, clorofin

6CO2 + 6H2O   → C6H12O6 + 6O2 ∆H = 2813kJ.
Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được
sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m2 thì khối
lượng glucozơ tổng hợp được là
A. 93,20g.
B. 88,27g.
C. 78,78g.
D. 80,70g.
Câu 46: Khi làm lạnh 500ml dung dịch CuSO4 25% ( d = 1,2 g/ml) thì được 50g CuSO4. 5H2O kết tinh lại. Lọc bỏ
muối kết tinh rồi dẫn 11,2 lít khí H2S (đktc) qua nước lọc. Nồng độ phần trăm của CuSO4 còn lại trong dung dịch sau
phản ứng là
A. 6,98%.
B. 8,44%.
C. 7,32%
.
D. 8,14%.
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Câu 47: Cho 4 dung dịch muối là: AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây nhận biết được
cả 4 dung dịch trên
A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch H2S.
C. dung dịch AgNO3.
D. dung dịch NH3.
Câu 48: Cho 300 ml dung dịch chứa NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 y mol/l. Thêm từ từ dung dịch HCl z mol/l vào
dung dịch trên đến khi bắt đầu có khí bay ra thì dừng lại, thấy hết t ml. Mối quan hệ giữa x, y, z, t là
A. t.z=300y.
B. t.z=150xy.
C. t.z=300x.y.
D. t.z=100xy.
Câu 49: Hoà tan hoàn toàn 9,75 gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử duy
nhất sinh ra được oxi hoá hoàn toàn bởi oxi thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành
HNO3. Tổng thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng là
A. 3,92 lít.
B. 0,56 lít.
C. 1,68 lít.
D. 1,12 lít.
Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ankin X, Y. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 4,5 lít dung dịch
Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung
dịch thu thêm kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85 gam. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol của X
và Y có trong hỗn hợp A . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X, Y lần lượt là
B. C2H2 và C3H4.
C. C4H6 và C2H2.
D. C3H4 và C4H6.
A. C2H2 và C4H6.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2008-2009
Môn thi: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 902

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử(tính theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Câu 1: Cho CO dư đi qua m gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng người ta thu được 11,2 gam
Fe. Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong người tan nhận thấy chất rắn thu được có
khối lượng tăng thêm 0,8 gam. Giá trị của m là
A. 24,2 g.
B. 18 g.
C. 12,5 g.
D. 13,6 g.
Câu 2: Dãy gồm các chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân
A. NaOH, H2SiO3, CaCO3, NH4NO2, Cu(NO3)2.
B. NaHCO3, MgCO3, BaSO4, KNO3, (NH4)2CO3.
C. NaHCO3, NH4HCO3, Ca(HCO3)2, AgNO3, NH4Cl.
D. NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NH4NO3.
Câu 3: Nhỏ một giọt dung dịch H2SO4 2M lên một mẩu giấy trắng. Hiện tượng sẽ quan sát được là
A. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
B. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
C. Không có hiện tượng gì xảy ra.
D. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ bốc cháy.
Câu 4: Caroten có công thức phân tử C40H56. Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu được hiđrocacbon no có công thức
C40H78. Số liên kết π và số vòng trong caroten lần lượt là
A. 11 và 1.
B. 12 và 1.
C. 11 và 2.
D. 12 và 2.
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Câu 5: Có hỗn hợp các chất Al, Fe, Al2O3. Nếu ngâm 24 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư, thu được 6,72
lít khí H2 (đktc) và một chất rắn. Lọc lấy chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 200 ml dung dịch
HCl 1,5M. Phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 30,3%; 35,6% và 34,1%.
B. 34,78%; 33,54% và 31,68%.
C. 35,0%; 22,5% và 42,5%.
D. 23,33%; 28,125% và 48,545%.
Câu 6: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng
as, clorofin

6CO2 + 6H2O   → C6H12O6 + 6O2 ∆H = 2813kJ.
Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được
sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m2 thì khối
lượng glucozơ tổng hợp được là
A. 78,78g.
B. 80,70g.
C. 93,20g.
D. 88,27g.
Câu 7: Cho các chất sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH
loãng khi đun nóng là
A. 1.
B. 0.
C. 2.
D. 3.
Câu 8: Cho phản ứng oxi hóa khử sau: KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4→ K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4+ H2O
Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là
A. 47.
B. 27.
C. 23.
D. 31.
Câu 9: Chọn câu sai trong số các câu sau đây
A. Phương pháp điện phân có thể điều chế được hầu hết các kim loại từ Li, Na, … Fe, Cu, Ag.
B. Các kim loại Na, Ba, K, Al đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.
C. Dùng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4 để làm mềm nước cứng.
D. CrO3 là một oxit axit, muối cromat và đicromat có tính oxi hoá mạnh.
Câu 10: Khi hoà tan Al bằng dung dịch HCl nếu thêm vài giọt muối Hg(NO3)2 thì hiện tượng xảy ra là
A. Al tác dụng với dung dịch HCl trước rồi đẩy Hg ra khỏi muối.
B. Al đẩy Hg ra khỏi muối rồi tác dụng với dung dịch HCl.
C. Quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, khí thoát ra mạnh hơn.
D. Al phản ứng đồng thời với các dung dịch HCl, Hg(NO3)2.
Câu 11: Từ etilen và benzen số phản ứng dùng ít nhất để có thể điều chế được polibutađien; polistiren; poli(butađienstiren) là
A. 5.
B. 7.
C. 8.
D. 6.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ankin X, Y. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 4,5 lít dung dịch
Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung
dịch thu thêm kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85 gam. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol của X
và Y có trong hỗn hợp A . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X, Y lần lượt là
B. C4H6 và C2H2.
C. C3H4 và C4H6.
D. C2H2 và C3H4.
A. C2H2 và C4H6.
Câu 13: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là
B. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4.
A. H2O2, S, SO2, CO2.
D. FeCl2, S, SO2, H2O2.
C. SO2, ZnS, FeCl2.
Câu 14: Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. 3-metylbut-2-en-1-ol.
B. ancol iso-pent-2-en-1-ylic.
C. 2-metylbut-2-en-4-ol.
D. pent-2-en-1-ol.
Câu 15: Một hỗn hợp gồm axetilen, propilen và metan. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp thu được 12,6 gam H2O.
Mặt khác 5,6 lít (ở đktc) hỗn hợp làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 50 gam Br2. Thành phần phần trăm thể tích
của các khí C2H2; C3H6; CH4 trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A. 25%; 25%; 50%.
B. 40%; 40%; 20%.
C. 50%; 25%; 25%.
D. 25%; 50%; 25%.
Câu 16: A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. 0,1
mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18,35 gam muối. Mặt khác khi cho 22,05 gam A tác
dụng với NaOH dư tạo ra 28,65 gam muối khan. Công thức phân tử A là
A. H2NC4H7(COOH)2..
B. H2NC3H5(COOH)2.
D. H2NC2H3(COOH)2.
C. H2NC3H3(COOH)2.
+ Br

+ NaOH du,t 0

+ CuO du, t 0

2
→ X1    → X2    
→ X3
Câu 17: Cho dãy biến hóa sau: Xiclo propan 
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Khi cho 0,1 mol chất X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là
A. 32,4 gam
B. 10,8 gam
C. 21,6 gam
D. 43,2 gam
Câu 18: Cho sơ đồ sau:
KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

NaOH, H O( t 0 )

2
 B →C 
→D 
→ E
(CH3)2CH-CH2CH2Cl →A →
E có công thức cấu tạo là
A. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.
B. (CH3)2C=CHCH3.
D. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.
C. (CH3)2CH-CH2CH2OH.
Câu 19: Một trong các tác dụng của muối iốt là có tác dụng phòng bệnh bướu cổ. Thành phần của muối iốt là:
A. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ I2
B. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ KI
C. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HI
D. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HIO3
Câu 20: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2
(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeO .
B. FeS2.
C. FeCO3.
D. FeS.
Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 9,75 gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử duy
nhất sinh ra được oxi hoá hoàn toàn bởi oxi thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành
HNO3. Tổng thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng là
A. 3,92 lít.
B. 1,68 lít.
C. 1,12 lít.
D. 0,56 lít.
Câu 22: Khi làm lạnh 500ml dung dịch CuSO4 25% ( d = 1,2 g/ml) thì được 50g CuSO4. 5H2O kết tinh lại. Lọc bỏ
muối kết tinh rồi dẫn 11,2 lít khí H2S (đktc) qua nước lọc. Nồng độ phần trăm của CuSO4 còn lại trong dung dịch sau
phản ứng là
A. 7,32%.
B. 8,14%.
C. 8,44%.
D. 6,98%.
Câu 23: Có 1 gam hợp kim Cu-Al được xử lý bằng lượng dư dung dịch NaOH, rửa sạch chất rắn còn lại rồi hoà tan
bằng dung dịch HNO3, sau đó làm bay hơi dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được lượng chất rắn là
0,4 gam. Phần trăm theo khối lượng của các kim loại Cu-Al trong hợp kim và thể tích khí NO thoát ra ở đktc là:
A. 65% , 35% và 0,075 lít.
B. 32% , 68% và 0,075 lít.
C. 32% , 68% và 0,224 lít.
D. 68% , 32% và 0,224 lít.
Câu 24: Cho 4 dung dịch muối là: AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây nhận biết được
cả 4 dung dịch trên
A. dung dịch H2S.
B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch NH3.
D. dung dịch AgNO3.
Câu 25: Cho m g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, K và Mg. Chia hỗn hợp thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho hòa
tan vào nước được V1 lít khí H2. Phần 2 hòa tan vào dung dịch NaOH được V2 lít khí H2.Phần 3 hòa tan vào dung
dịch HCl dư thu được V3 lít khí H2. Các khí đều đo ở cùng điều kiện . So sánh thể tích các khí thoát ra trong các thí
nghiệm trên.
B. V1≤ V2<V3
C. V1 =V3 >V2
D. V1=V2<V3
A. V1<V2 < V3
Câu 26: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).
A. 1 > 2 > 3 > 4.
B. 4 > 3 > 2 > 1.
C. 4 > 1 > 3 > 2.
D. 4 > 1 > 2 > 3.
Câu 27: Thành phần chính của supephôt phát kép là
B. Ca(H2PO4)2. CaSO4 C. NH4H2PO4
D. Ca3(PO4)2.CaF2
A. Ca(H2PO4)2
Câu 28: 1 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. 0,5 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol NaOH. Khối
lượng phân tử của A là 147u. Công thức phân tử A là
A. C5H11NO4.
B. C5H9NO4.
C. C7H10N4O2.
D. C4H7N2O4.
Câu 29: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 4 mol O2 thu được
CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 30: Một hợp chất X (có MX < 170). Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (ở đktc) và 0,27 gam
H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia
phản ứng. Công thức câu tạo của X là
B. HOC3H4COOH.
A. HOC4H6O2-COOH.
C. HOOC-C5H10-COOH.
D. HO-C5H8O2COOH.
Câu 31: Quá trình tổng hợp poli(metyl metacrylat) có hiệu suất phản ứng este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và
80%. Vậy muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là
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A. 175 kg và 80 kg.
B. 215 kg và 80 kg.
C. 171 và 82kg.
D. 6 kg và 40 kg.
Câu 32: Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?
A. Cho glucozơ cộng H2 (Ni, t0).
B. Cho glucozơ tác dụng với nước brôm.
C. Phản ứng tráng gương glucozơ.
D. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra Cu2O.
Câu 33: Cho 300 ml dung dịch chứa NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 y mol/l. Thêm từ từ dung dịch HCl z mol/l vào
dung dịch trên đến khi bắt đầu có khí bay ra thì dừng lại, thấy hết t ml. Mối quan hệ giữa x, y, z, t là
A. t.z=300x.y.
B. t.z=150xy.
C. t.z=100xy.
D. t.z=300y.
Câu 34: Trong thành phần khí thải của một nhà máy có các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí: SO2, Cl2,
NO2. Để loại các khí độc trên nhà máy đã dùng:
B. P2O5.
A. dung dịch H2SO4 đặc.
C. dung dịch Ca(OH)2.
D. dung dịch KMnO4.
Câu 35: Công thức đơn giản nhất của chất A là (C3H4O3) và chất B là (C2H3O3). Biết A là axit no đa chức, còn B là
một axit no chứa đồng thời nhóm chức –OH, A và B đều mạch hở. Công thức cấu tạo của A và B là
A. C4H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
B. C3H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
C. C3H5(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
D. C3H5(COOH)3 và HOOC-CH(OH)-CH2-CH(OH)-COOH.
Câu 36: Một hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Lấy m1 gam hỗn hợp X cho vào ống sứ chịu nhiệt, nung nóng rồi
thổi một luồng khí CO đi qua. Toàn bộ khí sau phản ứng được dẫn từ từ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 19,7
gam kết tủa trắng. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng là 19,20 gam gồm Fe , FeO và Fe3O4. Xác định m1.
A. 20,8 gam
B. 23,6 gam
C. 23,2 gam.
D. 22,0 gam
Câu 37: Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau
phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có
khối lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là
B. HCOOC4H4OH.
C. CH3COOC6H5.
D. HCOOC6H4CH3.
A. HCOOC6H4C2H5.
Câu 38: Cho 4 phản ứng:
(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là
A. (2), (4).
B. (1), (2).
C. (2), (3).
D. (3), (4).
3+
2+
Câu 39: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá-khử Cr /Cr và Fe /Fe. Phản ứng xảy ra ở cực dương
của pin điện hoá (ở điều kiện chuẩn) là
A. Fe → Fe2+ + 2e.
B. Fe2+ + 2e → Fe.
C. Cr→ Cr3+ + 3e.
D. Cr3+ + 3e → Cr.
Câu 40: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít khí
CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 24 g.
B. 39 g.
C. 42 g.
D. 38 g.
Câu 41: Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau:
+ X (xt, t 0 )

+ Y (xt, t 0 )

C6H5CH3   → A   → o-O2NC6H4COOH
X, Y lần lượt là
C. KMnO4 và HNO3.
D. HNO3 và KMnO4.
A. KMnO4 và NaNO2. B. HNO3 và H2SO4.
Câu 42: Cho m gam Al tác dụng vừa hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và NO2 có
tỷ khối so với H2 là 16,5. Tính m
A. 9,45g
B. 10,8 g
C. 6,75g
D. 8,10g
Câu 43: A là hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỷ khối so với oxi bằng 0,225. Dẫn A vào bình có Ni đun nóng, phản ứng
tổng hợp amoniac xảy ra thì thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp
NH3 là
A. 20%.
B. 15%.
C. 30%.
D. 25%
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Câu 44: Để trung hòa 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn
hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M?
A. 250ml.
B. 125ml.
C. 750ml.
D. 500ml.
Câu 45: Để phân biệt dung dịch của 3 chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Ta
cần dùng thuốc thử là
B. Cu(OH)2/OH-, t0.
C. dung dịch AgNO3.
D. dung dịch I2.
A. Cu(OH)2.
Câu 46: X là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H9NO2. Cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với NaOH, cô
cạn dung dịch thu được một muối khan có khối lượng là 144 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C6H5COONH4.
B. HCOOC6H4NH2.
C. HCOOH3NC6H5.
D. HCOOC6H4NO2.
Câu 47: Hỗn hợp X chứa glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 8,75 gam X tác
dụng với Na thu được 2,52 lít H2 (ở đktc). Mặt khác 14 gam X tác dụng vừa đủ với 3,92 gam Cu(OH)2. Công thức
phân tử của 2 ancol là
A. C4H9OH và C5H11OH.
B. C3H7OH và C4H9OH.
D. C2H5OH và C3H7OH.
C. CH3OH và C2H5OH.
Câu 48: Cho các chất lỏng sau: axit axetic; glixerol; triolein. Để phân biệt các chất lỏng này có thể chỉ cần dùng
A. nước và dung dịch NaOH.
B. nước và quỳ tím.
C. nước Br2.
D. dung dịch NaOH.
Câu 49: Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất: tạo kết tủa với dung dịch AgNO3, làm mất màu dung dịch KMnO4,
không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2, tác dụng được với nước clo.
B. CO2
C. C2H2
D. NH3
A. H2S
Câu 50: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ
phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là
A. 85,30%.
B. 12,67%.
C. 82,20%.
D. 90,27%.
-----------------------------------------------
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cauhoi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

519
B
C
D
A
C
D
C
A
D
B
B
D
A
C
B
D
A
C
D

601
B
D
A
B
A
A
A
B
D
C
C
C
B
C
A
B
B
C
B
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727
C
A
D
A
C
A
D
B
A
A
A
C
C
D
D
A
B
A
B

902
D
C
A
C
C
D
C
B
B
C
B
A
D
A
D
B
D
D
B

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

C
D
A
D
B
B
C
B
D
A
A
D
B
C
D
B
A
D
C
A
C
B
A
C
D
A
B
D
C
A
B
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C
A
B
A
B
A
B
D
D
C
C
A
D
D
C
A
C
D
A
D
D
D
C
D
A
B
A
B
B
C
D

B
D
C
A
C
C
B
D
B
B
A
D
B
D
A
D
C
B
C
B
B
D
A
C
D
B
C
D
A
C
A

A
B
A
B
C
B
C
A
B
C
D
B
A
D
C
C
A
C
A
B
B
D
A
D
D
B
A
C
B
A
D

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN
BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12- 08-09
Kết quả : ............................
Thời gian làm bài: 90 phút – Ngày thi: ........./........./..........
Mã đề thi: 001
1. Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là
A. 108,107 gam.
B. 103,178 gam.
C.108,265 gam.
D. 110,324 gam.
2. Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ đến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực
thì dừng lại. Dung dịch thu được sau điện phân hòa tan vừa đủ 1,6 gam CuO và anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc).
Giá trị của m là
A. 5,97 gam.
B. 7,14 gam.
C. 4,95 gam.
D. 3,875 gam.
3. Hợp chất X là chất khí ở điều kiện thường. X làm xanh qỳi tím tẩm ướt. Hãy cho biết X có thể là chất nào trong số các chất sau:
NH3 (I); CH3NH2 (II); (CH3)2NH (III); (CH3)3N (IV); CH3CH2NH2 (V)?
A. (I).
B.(I); (II); (V).
C. (I); (II); (III); (IV).
D. (I); (II); (III); (IV); (V).
4. Cho các chất benzen (X), toluen (Y),nitrobenzen (Z), phenol (T) phản ứng với brom thì khả năng phản ứng xảy ra dễ dần theo trình
tự nào sau đây?
A. Z, X, Y, T.
B. T, Z, X, Y.
C. Z, T, X, Y.
D. Y, Z, T, X.
5. Cho 1,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào cốc chứa 100ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn thu được
3,455 gam chất rắn khan. Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là
A. 0,25M.
B. 0,27M.
C. 0,36M.
D. 0,5M.
6. Hãy cho biết những phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Phenol có khả năng thế vào vòng (với HNO3, Br2) dễ hơn nhiều so với benzen, phản ứng xảy ra đôi khi cần xúc tác hay đun nóng.
(2) Phenol có tính axit nên còn được gọi là axit phenic.Tính axit của phenol mạnh hơn của rượu là do ảnh hưởng của của gốc phenyl
đến nhóm –OH.
(3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3 nên khi sục khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa sẽ thu được C6H5OH và Na2CO3.
(4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hóa đỏ.
A. (1); (2) ; (3).
B. (1); (2).
C. (1); (2); (3); (4).
D. (2); (3).
7. Phản ứng nào sau đây không dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo của phân tử glucozơ?
A. Hòa tan Cu(OH)2 để chứng minh phân tử có nhiều nhóm chức – OH.
B. Phản ứng với CH3COOH theo tỉ lệ mol 1:5 để chứng minh phân tử có 5 nhóm – OH.
C. tác dụng với Na để chứng minh phân tử có nhóm – OH.
D. Phản ứng tráng gương để chứng minh phân tử có nhóm – CHO.
8.Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm những lượng bằng nhau về số mol của mantozơ và saccarozơ tác dụng với lượng dư
dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
A. 17,1 gam.
B. 34,2 gam.
C. 36,0 gam.
D. 68,4 gam.
9. Hòa tan hoàn toàn 10,08 gam một oxit kim loại cần dùng vừa hết 42 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 3M và H2SO4 1,5M. Oxit ban
đầu có thể là
A. FeO.
B. MgO.
C. CuO.
D. Fe2O3.
10. Nung hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết
hỗn hợp B bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x là
A. 0,4 mol.
B. 0,5 mol.
C. 0,6 mol.
D. 0,7 mol.
2+
+
11. Dung dịch A có chứa Ba (x mol);H (0,2 mol); Cl (0,1 mol) và NO3 (0,4 mol). Cho từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A
đén khi lượng kết lớn nhất thấy tiêu tốn V lít dung dịch K2CO3.Giá trị của V là
A. 150 ml.
B. 400 ml.
C. 200 ml.
D. 250 ml.
12. Nung 316 gam KMnO4 một thời gian thấy còn lại 300 gam chất rắn. Vậy % khối lượng KmnO4 đã bị nhiệt phân là
A. 40%.
B. 30%.
C. 75%.
D. 50%.
13. Số đồng phân có chứa vòng benzen của hợp chất C7H9N là
A. 3 chất. B. 4 chất. C. 5 chất. D. 6 chất.
14. Cho hợp chất X tác dụng với NaOH tạo ra khí Y làm xanh quì tím. Mặt khác X tác dụng với axit HCl tạo ra khí Z vừa làm đục nước
vôi trong, vừa làm mất màu dung dịch KmnO4. Chất X không tác dụng với dung dịch BaCl2. Vậy chất X có thể là
A. (NH4)2SO4.
B. NH4HSO4.
C. (NH4)2CO3.
D. NH4HCO3.
15. Khi đốt cháy hoàn toàn một ancol no mạch hở thu được thể tích hơi nước gấp 1,5 lần thể tích CO2 đo ở cùng điều kiện. Số chất
thỏa mãn tính chất của X là
A. 1 chất.
B. 2 chất.
C. 3 chất.
D. 4 chất.
16. Cho sơ đồ điều chế phenol: Ancol propylic  propen  Y  phenol.
Công thức của chất Y trong sơ đồ trên là
A.
C6H6.
B. C6H5CH(CH3)2.
C. C6H5CH2CH2CH3. D. C6H5CH3.
17. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu
được chất rắn khan có khối lượng là
A. 8,2 gam.
B. 8,56 gam.
C. 12,2 gam.
D. 16,8 gam.
18. Trong số các chất có công thức phân tử C7H8O2 có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH ở ngay nhiệt đoọ thường?

A. 1 chất.
B. 2 chất.
B. 3 chất.
D. 4 chất.
19. Cho 8,12 gam một oxit của một kim loại tác dụng hết với CO khi đốt nóng. Toàn bộ kim loại tạo ra phản ứng hết với dung dịch axit
HCl thu được 2,352 lít H2 (đktc). Oxit kim loại đã dùng là
A. ZnO.
B. Fe3O4.
C. FeO.
D. Fe2O3.
20. Oxi hóa hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO bằng O2 (xt) đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp axit tương ứng Y có tỉ khối
so với X bằng 145/97. Thành phần % số mol của HCHO trong hỗn hợp đầu là
A. 16,7 %.
B. 22,7 %.
C. 83,3 %.
D. 50,2 %.
21. Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tham
gia phản ứng tráng Ag. Công thức đúng của chất hữu cơ trên là
A. HCOO – CHCl – CH2 – CH3.
B. HCOO – CH2 – CHCl – CH3.
C. CH3COO – CHCl – CH3.
D. HCOO – CHCl – CH2 – CH3.
22. Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào 200 ml dung dịch KHCO3 1,5M thu được kết tủa X. Lọc kết tủa X đem nung đến khối lượng không
đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 8,4 gam.
B. 16,8 gam.
C. 15,0 gam.
D. 30,0 gam.
23. Thêm dung dịch CaCl2 dư vào 100 ml dung dịch kali stearat 0,1M; sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là
A. 6,02 gam.
B. 6,06 gam.
C. 5,50 gam.
D. 2,79 gam.
24. hai hợp chất X và Y là hai ancol, trong đó khối lượng mol của X nhỏ hơn của Y. Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chát X, Y đều tạo ra
số mol CO2 ít hơn số mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z gồm những lượng bằng nhau về số mol của X và Y thu được tỉ lệ số
mol CO2 và H2O tương ứng là 2:3. Số hợp chất thỏa mãn tính chất của Y là
A. 2 chất.
B. 4 chất.
C. 5 chất.
D. 6 chất.
3+
2+
2+
25. Cho các phản ứng:
Cu + 2Fe  Cu + 2Fe
+

2+

3+

Ag + Fe  Ag + Fe .
Hãy sắp xếp ba cặp oxi hóa khử trong các phản ứng trên theo cách sắp xếp dãy hoạt động hóa học của kim loại
2+
3+
2+
+
.
+
2+
3+
2+
A. Cu / Cu < Fe / Fe < Ag / Ag .
B. Ag / Ag < Cu / Cu < Fe / Fe .
2+
2+
2+
+
+
3+
2+
2+
C. Fe / Fe < Cu / Cu < Ag / Ag.
D. Ag / Ag < Fe / Fe < Cu / Cu.
26. Dẫn H2S vừa đủ vào dung dịch có chứa 16,25 gam FeCl3 thu được kết tủa có khối lượng bằng
A. 10,4 gam.
B. 3,2 gam.
C. 1,6 gam.
D. 10,7 gam.
27. Hòa tan hết 20,8 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 có cùng số mol bặng lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch
Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 16 gam.
B. 69,9 gam.
C. 85,9 gam.
D. 91,3 gam.
28. Hợp chất X (chứa C, H, O) có khối lượng mol nhỏ thua 150 gam, trong đó oxi chiếm 32% khối lượng. Chất X không phản ứng với
0
H2 khi có Ni xúc tác và đun nóng tới 150 C. Số hợp chất thỏa mãn tính chất của X là
A. 4 chất.
B. 3 chất.
C. 2 chất.
D. 1 chất.
29. Cho các phản ứng (với các điều kiện cho kèm theo):
0

1) N2 + O2

500 C

 2NO2

2) 2N2 + 5O2
3) 6Li + N2

(1)

30000 C

 2N2O5

(2)

300 C


 2Li3N

(3)
t0

4) NaNO2 (bão hòa) + NH4Cl (bão hòa) 
 N2 + NaCl + 2H2O (4)
Các phản ứng đúng là
A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (3) và (4).
D. (1),(3) và (4).
30. Thực hiện phản ứng trong bình kín có dung tích 500 ml với 1mol N2 , 4mol H2 và một ít xúc tác ( có thể tích không đáng kể). Khi
phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất ban đầu khi chưa xảy ra phản ứng ở cùng nhiệt độ.
Hằng số cân bằng của phản ứng N2 +3H2

2NH3 xảy ra trong bình là

A. 0,016.
B. 0,032.
C. 0,128.
D. 0,80.
31. Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn toàn thu được khí
2+
NO và dung dịch X. Phải thêm bao nhiêu lít dung dịch NaOH 0,4M để kết tủa hết ion Cu trong dung dịch X?
A. 1 lít.
B. 1,5 lít.
C. 2 lít.
D. 1,25 lít.
32. Tơ enang thuộc loại
A. tơ axetat.
B. tơ poliamit.
C. tơ tằm.
D. tơ polieste.
33. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp bột gồm Fe3O4 và FeCO3 trong dung dịch HNO3 dư, thu được 3,36 lít hỗn hợp X gồm hai khí
(đktc) và dung dịch Y. Tỉ khối hơi của X đối với hiđro bằng 22,6. Giá trị của m là
A. 6,96 gam.
B. 13,92 gam.
C. 15,24 gam.
D. 69,6 gam.
34. Cho hỗn hợp khí X gồm một anken và hiđro (trong đó hiđro chiếm 60% thể tích) đi qua ống sứ chứa Ni đun nóng, thu được hỗn
hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 3,02 gam và
trong bình tạo ra 4 gam kết tủa. Thể tích khí X đo ở điều kiên tiêu chuẩn là
A. 0,448 lít.
B. 0,4032 lít.
C. 1,12 lít.
D. 0,672 lít.

35. Cho quì tím vào mỗi dung dịch sau: phèn chua; xo- đa; nước gia-ven; nước cường toan; nước oxi già. Số lượng dung dịch làm
quì tím chuyển thành màu hồng (đỏ) là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
36. Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được 2,32 gam hỗn hợp
kim loại. Khí thoát ra cho hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo ra 5 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp hai oxit kim loại
ban đầu là
A. 3,12 gam.
B. 3,92 gam.
C. 3,22 gam.
D. 4,20 gam.
37. Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 trong bình kín một thời gian thu được hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Al. Hòa tan
hết X bằng dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lit (đktc) khí No 9 là sản phảm khử duy nhất). Khối lượng của Al trong hỗn hợp ban
đầu là
A. 0,81 gam.
B. 1,62 gam.
C. 3,24 gam.
D. 0,27 gam.
38. Hợp chất X chỉ chứa một loại nhóm chức, cứ 1mol X phản ứng vừa hết với 2mol NaOH. Khi đốt cháy hoàn toàn a mol chất X càn
dùng vừa hết b mol O2, sản phẩm chỉ gồm c mol CO2 và dmol H2O, trong đó c+0,5d-b=2a. Vậy X có thể thuộc loại
A. điphenol.
B. đieste hoặc điaxit.
C. Este đơn chức của phenol. D. Cả A,B,C đều đúng.
2
3
39. Nguyên tử nguyên tố R có cấu hình có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là ns np và có tổng
số electron ở lớp vỏ ít hơn 30. Khi cho R phản ứng với clo tạo ra RCl3 hoặc RCl5. vậy R là
A.
N.
B. P.
C. Al.
D. As.
40. Nhiệt phân hoàn toàn 25,2 gam amoni đicromat đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn.
Giá trị của m là
A.
13,6 gam.
B. 15,2 gam.
C. 20,0 gam.
D. 43,6 gam.
41. Cho 21,6 gam chất X (C2H8O3N2) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và
chất khí Z làm xanh giấy quì tím tẩm ướt. Cô cạn dung dịch Y thì khối lượng chất rắn khan thu được là
A. 11,4 gam.
B. 25,0 gam.
C. 30,0 gam.
D. 21,8 gam.
42. Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 3 axít béo gồm C17H35COOH , C17H33COO và C17H31COOH thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu
este 3 lần este?
A. 9.
B. 15.
C. 12.
D. 18.
43. Hãy cho biết ankađien CH3–CH = CH–CH = CH–CH3 có bao nhiêu đồng phân hình học cis- , tran- ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
44. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hiđrocacbon X thu được tổng thể tích khí CO2 và hơi nước (đktc) là 15,68 lít. Vậy X có thể tạo ra số
lượng dẫn xuất điclo là
A. 1 chất.
B. 2 chất.
C. 3 chất.
D. 4 chất.
45. Chia hỗn hợp X gồm Cu và Fe thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, tạo ra 4,48 lít khí H2
(đktc). Phần 2 cho vào 200ml dung dịch FeCl3 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 12 gam chất rắn không tan. Cho
phần 3 tác dụng hết với clo thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 28,4 gam.
B. 38,9 gam.
C. 40,4 gam.
D. 46,0 gam.
46. Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH=3. Độ điện li  của CH3COOH trong dung dịch đó bằng
A. 0,001.
B. 0,01.
C. 0,1.
D. 0,3.
47. Có 4 lọ hóa chất bị mát nhãn đựng riêng biệt 4 dung dịch không màu sau đây: NH4Cl, KCl, BaCl2 , K2CO3. Có thể sử dụng thuốc
thử nào sau đây để phân biệt các lọ dung dịch trên?
A. HCl.
B. H2SO4.
C. NaOH.
D. Quì tím.
48. Hãy cho biết trong các phản ứng sau, khi lấy cùng số mol H2SO4 tác dụng hoàn toàn với mỗi chất thì phản ứng nào có lượng
CuSO4 thu được là ít nhất?
A. H2SO4 + CuO 
B. H2SO4 + Cu(OH)2 
C. H2SO4 + CuCO3 
D. H2SO4 đặc + Cu 
49. Trộn 18 gam axit axetic với 23 gam ancol etylic rồi đun nóng một thời gian. Sau khi để nguội hỗn hợp và tách riêng hết este thì
được hỗn hợp lỏng X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 6,72 lit H2 (đktc). Vậy số gam este tạo ra là
A. 8,8 gam.
B. 17,6 gam.
C. 26,4 gam.
D. 44 gam.
50. Hòa tan hết 30,4 gam hỗn hợp gồm CuO và FeO bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần
bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, sau đó lọc láy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không không đổi
thu được 16gam chất rắn. Cô cạn phần 2 thu được chất rắn khan Z. Đun nóng toàn bộ chất rắn Z với lượng dư H2SO4 đặc rồi dẫn khí
và hơi đi qua bình đựng lượng dư P2O5, thì thể tích khí (đktc) còn lại đi qua bình đựng P2O5 là
A. 11,648 lít.
B. 9,408 lít.
C. 8,96 lít.
D. 11,2 lít.
…………………Hết…………..
Đáp án:
1.C
2.A
3.D
4.A
5.D
6.B
7.C
8.D
9.C
10.D
11.D
12.D
13.C
14.B
15.B
16.B
17.C
18.C
19.B
20.C
21.A
22.B
23.B
24.D
25. A
26.B
27.C
28.A
29.C
30.B
31.C
32.B
33.B
34.C
35.A
36.A
37.B
38.B
39.B
40.B
41.B
42.D
43.B
44.D
45.D
46.B
47.D
48.D
49.B
50.A

ĐỀ SỐ 22

1. Cho các dung dịch X1: HCl, X2: KNO3, X3: HCl + KNO3, X4: Fe2(SO4)3. Dung dịch nào có thể hòa tan được bột
đồng?
A. X1, X4, X2.
2. Cho phản ứng sau:

B. X3, X2.

C. X3, X4.

D. X1, X2, X3, X4.

FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là
A. 4.
B. 12.
C. 10.
D. 8.
3. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau:
p, xt
N2 (k) + 3H2 (k)
2NH3 (k) ; H = 92 kJ.
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu
A. giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ.
B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro.
C. tăng nhiệt độ của hệ.
D. tăng áp suất chung của hệ.
4. Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 đi qua một ống đựng 16,8 gam hỗn hợp 3 oxit: CuO, Fe3O4, Al2O3
nung nóng, phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn và một hỗn hợp khí nặng hơn khối lượng
của hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V và m.
A. 0,224 lít và 14,48 gam.
B. 0,672 lít và 18,46 gam.
C. 0,112 lít và 12,28 gam.
D. 0,448 lít và 16,48 gam.
5. Hòa tan hết 22,064 gam hỗn hợp Al, Zn bằng dung dịch HNO3 thu được 3,136 lít hỗn hợp NO và N2O (đktc) với số
mol mỗi khí như nhau. Tính % khối lượng của Al trong hỗn hợp.
A. 5.14%.
B. 6,12%.
C. 6,48%.
D. 7,12%.
6. Có 3 mẫu hợp kim: Fe-Al, K-Na, Cu-Mg. Hóa chất có thể dùng để phân biệt 3 mẫu hợp kim này là
A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch HCl.
C. dung dịch H2SO4 loãng.
D. dung dịch MgCl2.
7. Cho 16 gam Cu tan hoàn toàn vào 200 ml dung dịch HNO3, phản ứng vừa đủ, giải phóng một hỗn hợp 4,48 lít khí
NO và NO2 có tỉ khối hơi với H2 là 19. Tính CM của dung dịch HNO3.
A.2 M.
B. 3M.
C. 1,5M.
D. 0,5M.
8. Cho hỗn hợp X gồm NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì lượng kết tủa thu được sau phản ứng bằng
khối lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. Thành phần % khối lượng NaCl trong X là
A. 27,88%.
B. 13,44%.
C. 15,20%.
D. 24,50%.
9. Hỗn hợp X gồm 2 khí H2S và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 19,5. Thể tích dung dịch KOH 1M tối thiểu để hấp thụ
hết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho trên là
A. 50 ml.
B. 100 ml.
C. 200 ml.
D. 100 ml hay 200 ml.
10. Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol
là 1 : 1. A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2
muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo của A và B
lần lượt là các chất nào dưới đây?
A. HOOCC6H4CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.
C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.
D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
11. Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một axit hữu cơ X mạch thẳng được 1,792 lít khí CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O. Công
thức cấu tạo của X là
A. CH3CH2CH2COOH.
B. C2H5COOH.
C. CH3CH=CHCOOH.
D. HOOCCH2COOH.
12. Cần hòa tan bao nhiêu gam SO3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 10% để được dung dịch H2SO4 20%?
A. 6,320 gam.
B. 8,224 gam.
C. 9,756 gam.
D. 10,460 gam.
13. Cho các chất: A (C4H10), B (C4H9Cl), D (C4H10O), E (C4H11N). Số lượng các đồng phân của A, B, D, E tương ứng là

A. 2, 4, 6, 8.
B. 2, 3, 5, 7.
C. 2, 4, 7, 8.
D. 2, 4, 5, 7.
14. Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở đktc là
A. 4,8 lít.
B. 5,6 lít.
C. 0,56 lít.
D. 8,96 lít.
15. Để phân biệt được 4 chất hữu cơ: axit axetic, glixerol (glixerin), rượu etylic và glucozơ chỉ cần dùng một thuốc thử
nào dưới đây?
A. Quỳ tím.
B. CuO.
C. CaCO3.
D. Cu(OH)2/OH.
16. Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch
có pH bằng
A. 9.
B. 12,30.
C. 13.
D. 12.
17. Một bình cầu đựng đầy khí HCl được đậy bằng một nút cao su cắm ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng
miệng bình cầu vào một cốc thủy tinh đựng dung dịch NaOH loãng có pha thêm một vài giọt dung dịch
phenolphtalein (có màu hồng). Hãy dự đoán hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm trên.
A. Không có hiện tượng gì xảy ra.
B. Nước ở trong cốc thủy tinh phun mạnh vào bình cầu và nước mất màu hồng.
C. Nước ở trong cốc thủy tinh phun mạnh vào bình cầu và không mất màu hồng ban đầu.
D. Nước không phun vào bình nhưng mất màu dần dần.
18. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B thuộc loại ankan, anken, ankin. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) khí X có
khối lượng là m gam và cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng nước vôi trong (dư) thấy khối
lượng bình tăng thêm 46,5 gam và có 75 gam kết tủa. Nếu tỉ lệ khối lượng của A và B là 22 : 13 thì giá trị m là bao
nhiêu gam?
A. 10 gam.
B. 9,5 gam.
C. 10,5 gam.
D. 11 gam.
19. Cho a gam hỗn hợp CH3COOH và C3H7OH tác dụng hết với Na thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là 2,24 lít. Giá trị
của a là
A. 3 gam.
B. 6 gam.
C. 9 gam.
D. 12 gam.
20. Cần lấy bao nhiêu tinh thể CuSO4. 5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để pha thành 280 gam dung dịch
CuSO4 16%?
A. 40 và 240 gam. B. 50 và 250 gam.
C. 40 và 250 gam. D. 50 và 240 gam.
21. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu
được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn
bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo
của A là
A. C2H5OH.
B. CH3CH2CH2OH.
C. CH3CH(CH3)OH.
D. CH3CH2CH2CH2OH.
22. Cho một ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, lắc nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được
là
A. kết tủa xuất hiện và dung dịch có màu xanh.
B. không có hiện tượng gì xảy ra.
C. đồng tan và dung dịch chuyển dần sang màu xanh.
D. có khí màu vàng lục (khí Cl2) thoát ra.
23. Nhóm các khí nào dưới đây đều không phản ứng với dung dịch NaOH?
A. CO2, NO2.
B. Cl2, H2S, N2O.
C. CO, NO, NO2.
D. CO, NO.
24. Khối lượng phân tử của một loại tơ capron bằng 16950 đvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công
thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là
A. 120 và 160.
B. 200 và 150.
C. 150 và 170.
D. 170 và 180.
25. Cho 11,0 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí NO ở
đktc (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thì lượng muối khan thu được là
A. 33,4 gam.
B. 66,8 gam.
C. 29,6 gam.
D. 60,6 gam.
26. Có thể dùng phương pháp đơn giản nào dưới đây để phân biệt nhanh nước có độ cứng tạm thời và nước có độ cứng
vĩnh cửu?
A. Cho vào một ít Na2CO3.
B. Cho vào một ít Na3PO4.

C. Đun nóng.
D. Cho vào một ít NaCl.
27. Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hòa 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là
A. 100 ml.
B. 150 ml.
C. 200 ml.
D. 250 ml.
28. Đem hỗn hợp các đồng phân mạch hở của C4H8 cộng hợp với H2O (H+, to) thì thu được tối đa số sản phẩm cộng là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
29. Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp sau phản ứng được hỗn hợp khí
X. Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy bình tăng lên 1,4 gam và còn lại hỗn hợp khí Y. Tính khối
lượng của hỗn hợp Y.
A. 5,4 gam.
B. 6.2 gam.
C. 3,4 gam.
D. 4,4 gam.

30. Nồng độ ion NO3 trong nước uống tối đa cho phép là 9 ppm. Nếu thừa ion NO3 sẽ gây ra một số bệnh thiếu máu
hoặc tạo thành nitrosamin (một hợp chất gây ung thư trong đường tiêu hóa). Để nhận biết ion NO3 người ta có thể
dùng các hóa chất nào dưới đây?
A. Dung dịch CuSO4 và dung dịch NaOH.
B. Cu và dung dịch H2SO4.
C. Cu và dung dịch NaOH.
D. Dung dịch CuSO4 và dung dịch H2SO4.
31. Este X được điều chế từ aminoaxit A và rượu etylic. 2,06 gam X hóa hơi hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của
0,56 gam nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. X có công thức cấu tạo là
A. NH2CH2CH2COOCH2CH3.
B. NH2CH2COOCH2CH3.
C. CH3NHCOOCH2CH3.
D. CH3COONHCH2CH3.
32. Chia hỗn hợp X gồm hai rượu, đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 (đktc).
- Phần 2: Thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn với H2SO4 đặc, ở 180oC thu được hỗn hợp Y gồm hai anken.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi chậm qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư, kết
thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng lên m gam. Giá trị của m là
A. 4,4 gam.
B. 1,8 gam.
C. 6,2 gam.
D. 10 gam.
33. Cho hỗn hợp X gồm N2, H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần %
theo thể tích của NH3 trong X là
A. 25,0%.
B. 50,0%.
C. 75,0%.
D. 33,33%.
34. Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M, sản phẩm khử duy nhất của
HNO3 là khí NO. Thể tích (tính bằng lít) khí NO (ở đktc) là
A. 0,672.
B. 0,448.
C. 0,224.
D. 0,336.
35. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ tính theo đvC. trong sợi bông là 1750000, trong sợi gai là 5900000. Số
mắt xích trung bình trong công thức phân tử xenlulozơ của mỗi loại sợi tương ứng là
A. 10802 và 36420.
B. 12500 và 32640.
C. 32450 và 38740.
D. 16780 và 27900.
36. Axit X mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Giá trị của n và công thức cấu tạo của X
là
A. n = 1, C2H4COOH.
B. n = 2, HOOC[CH2]4COOH.
C. n = 2, CH3CH2CH(COOH)CH2COOH.
D. n = 2, HOOCCH2CH(CH3)CH2COOH.
37. Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O không tác dụng được với Na và NaOH?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
38. Khi nung nóng mạnh 25,4 gam hỗn hợp gồm kim loại M và một oxit sắt để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được
11,2 gam sắt và 14,2 gam một oxit của kim loại M. M là kim loại nào?
A. Al.
B. Cr.
C. Mn.
D. Zn.
39. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Fe (Z = 26) có số electron độc thân là
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 8.

40. Tổng số đồng phân của C3H6ClBr là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
41. Cho 6,72 lít (đktc) hai khí có số mol bằng nhau gồm axetilen và propan lội từ từ qua 0,16 lít dung dịch Br2 0,5M
(dung môi CCl4) thấy dung dịch mất màu hoàn toàn, khí đi ra khỏi bình chiếm thể tích 5,5 lít đo ở 25oC và 760
mmHg. Khối lượng sản phẩm cộng brom là
A. 25,95 gam.
B. 23,25 gam.
C. 17,95 gam.
D. 14,75 gam.
42. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt 5 lọ chứa các chất màu đen sau: Ag2O, CuO, FeO, MnO2, (Fe +
FeO)?
A. Dung dịch HNO3.
B. Dung dịch Fe2(SO4)3.
C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch NaOH.
43. Có 3 chất lỏng là C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dung dịch là NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng dung dịch
chất nào dưới đây có thể nhận biết được tất cả các chất trên?
A. NaOH.
B. HCl.
C. BaCl2.
Quì tím.
44. Trên bề mặt của các hồ nước vôi hay các thùng nước vôi để ngoài không khí thường có một lớp váng mỏng. Lớp
váng này chủ yếu là
A. canxi.
B. canxi hiđroxit.
C. canxi cacbonat. D. canxi oxit.
45. Dung dịch nào dưới đây có thể dùng để nhận biết ba dung dịch: NaCl, ZnCl2, AlCl3?
A. NaOH.
B. NH3.
C. HCl.
D. BaCl2.
46. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam chất hữu cơ X cần dùng vừa đủ 3,92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol
là 1 : 1. X tác dụng với KOH tạo ra hai chất hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
47. Oxit B có công thức X2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 28. B là chất nào dưới đây?
A. Na2O.
B. K2O.
C. Cl2O.
D. N2O.
48. Trong công thức CS2, tổng số đôi electron lớp ngoài cùng của C và S chưa tham gia liên kết là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
49. Một polime mà một mắt xích của nó gồm các nguyên tử C và các nguyên tử Cl. Polime này có hệ số trùng hợp là
560 và phân tử khối là 35000. Polime đó có mắt xích là
A.

Cl
C.

B.

CH C

C
Cl

n

Cl

n

D. kh«ng x¸c ®Þnh

C
Cl

CH2 C

n

50. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn hợp khí A gồm CO2, CO, H2. Toàn bộ lượng khí A vừa đủ khử hết 48
gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí A là
A. 28,571%.
B. 14,289%.
C. 13,235%.
D. 13,135%.
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ĐỀ SỐ 023
Câu 1: Đốt cháy 5,6 gam Fe nung đỏ trong bình đựng O2 thu được 7,36 g hỗn hợp chất rắn A. Hoà tan A trong
dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối với H2 là 19. Giá trị của V(đktc) là?
A. 0,672
B. 0,896
C. 8,96
D.6,72
Câu 2: Ankan X có 16,28% H trong phân tử . Vậy CTPT và số đồng phân tương ứng của X là:
A. C6H14 và 4 đồng phân
B. C5H12 và 3 đồng phân
C. C6H14 và 5 đồng phân
D. C7H16 và 9 đồng phân
Câu 3: Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất sau: Al(NO3)3, NH4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, FeCl2, FeCl3
dựng trong 6 lọ bị mất nhãn.
A. dd HCl
B. dd AgNO3
C. dd NaOH
D. Ba(OH)2
Câu 4: Hỗn hợp Y gồm MgO, Fe3O4. Cho Y tác dụng vừa đủ 50,96 g dung dịch H2SO4 loãng 25%. Còn khi cho Y tác
dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng tạo ra 739,2 ml khí NO2 ở 27,30 C; 1at. khối lượng của hỗn h ợp
Y là:
A.3,68
B. 11,04
C.7,36
D. 7,63
Câu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol
oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì
được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là:
A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH .
Câu 6: Đun nóng a gam hỗn hợp 2 ankol no đơn chức với H2SO4 ở 1400C thu đưoc 13,2g hỗn hợp 3ete có số mol bằng
nhau và 2,7g H2O. Biết phân tử khối của 2 ankol hơn kém nhau 14 đ.v.c. CTPT của 2 ankol là:
A. CH3OH v à C2H5OH. B C3H7OH v à C4H9OH C. C3H7OH v à C2H5OH. D.A,B,C đ ều đ úng
Câu 7: Oxi hóa hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hh X gồm hơi 2 rượu no, đơn chức kế tiếp được hh Y gồm 2 anđehit. Cho Y
tác dụng với Ag2O dư trong NH3 được 34,56 gam Ag. Sô mol mổi rượu trong X là:
A. 0,06 và 0,04 B. 0,05 và 0,05 C. 0,03 và 0,07
D. 0,02 và 0,08
Câu 8: Tìm phát biểu sai
A. Tính chất hóa học của kim loại là khử
B. Cùng nhóm thì tính kim loại tăng khi sang chu kỳ mới theo chiều từ trên xuống dưới
C. Tính chất đặc trưng của kim lọai là tác dụng được dung dịch bazơ
D. Kim loại có ánh kim , dẻo ,dẩn điện và dẩn nhiệt
Câu 9: Khi cho 0,56 lít (đkc) khí HCl hấp thu vào 50ml dung dịch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Nồng độ % HNO3 thu
được là:
A. 6,3%
B. 1,575%
C. 3%
D. 3,5875%
Câu 10: Hai hydrocacbon A, B là đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23,5. Vậy A, B có thể là:
A. CH4, C2H6 B. C2H4 , C3H6 C. C2H2 , C3H4 D. C3H4, C4H6
Câu 11: Điều nào là sai trong các điều sau?
A. Anđehit hòa tan Cu(OH)2 tạo thành kết tủa đỏ gạch.
B. Rượu đa chức (có nhóm –OH cạnh nhau) hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dd màu xanh lam.
C. CH3COOH hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dd màu xanh nhạt.
D. Phenol hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dd màu xanh nhạt.
Câu 12: . Trộn 48 gam Fe2O3 với 21,6 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao thu được hổn hợp X. Cho hổn hợp X tác dụng với
dung dịch NaOH dư thu được 10,752 lít H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là
A. 60 %
B. 50 %
C. 75%
D. 80%
Câu 13: X là nguyên tố nhóm VA. Công thức hidroxit (trong đó X thể hiện số oxy hóa cao nhất) nào sau đây là không
đúng:
A. HXO3
B. H3XO3
C. H4X2O7
D. H3XO4
Câu 14: Trong chu kỳ, từ trái sang phải theo chiều tăng điện tích hạt nhân,
A. tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần, tính phi kim mạnh dần.
B. tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, tính phi kim yếu dần.
C. tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, tính phi kim mạnh dần.
D. tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần, tính phi kim yếu dần

Câu 15: Khi lên men m gam glucozơ , lượng khí CO2 thoát ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa . Giá
trị của m là
A. 9 gam
B. 18 gam
C. 16,2 gam
D. 36 gam
Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm
mục đích tăng tốc độ phản ứng?
A. Nung kali clorat tinh thể ở nhiệt độ cao.
B. Nung hỗn hợp kali clorat tinh thể và mangan đioxit ở nhiệt độ cao.
C. Đun nóng nhẹ kali clorat tinh thể.
D. Đun nóng nhẹ dung dịch kali clorat bão hòa.
Câu 17: Nhận xét nào sau đây không chính xác?
A.Muối đicromat có tính khử mạnh
B.CrO3 là một oxít axít
C.Cr2O3 là một oxít lưỡng tính
D.Muối cromat có tính oxihoa mạnh
Câu 18: : Cao su buna - S được tạo ra khi
A. trùng hợp buta-1,3-đien
B. đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren ( xt: Na)
C. đun nóng ở 1500C hổn hợp cao su và lưu huỳnh với tỉ lệ khoảng 97:3 về khối lượng
D. đồng trùng hợp buta-1,3-đien vói acrilonitrin
Câu 19: : Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với
k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 5
B.4
C.3
D.2
Câu 20: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y
cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức
đơn giản của X và Y là:
A. C2H4O
B. C3H6O
C. C4H8O
D. C5H10O
Câu 21: Khi dẫn một luồng khí clo qua dung dịch KOH dư, loãng đun nóng ở 1000C thu được dd có chứa:
A. KClO, KClO3,KOH B. KClO2 ,KCl
C. KClO3,KCl, KOH
D. Không phản ứng
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 11,2 (g) hợp kim Cu_Ag bằng một lượng H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch B.
Cho khí A tác dụng với nước Clo dư, dung dịch thu được lại cho tác dụng với BaCl2 du thu được 18,64 g kết
tủa. Phần trăm khối lượng tương ứng của Cu,Ag là:
A. 77,14 và 22,86
B. 70 và 30
C. 30 và 70
D. 22,86 và 77,14
Câu 23: Hoà tan 11,2 gam CaO vào nước được dung dịch A. Nếu cho V lít CO2 (đktc)vào dung dịch A sau khi kết thúc
thí nghiệm thấy co 2,5 g kết tủa. Giá trị của V là?
A. 0,56
B. 4,8
C. 0,56 hoặc 8,4
D. 0,56 hoặc 4,48
Câu 24: Thả một viên bi sắt nặng 5,6 g vao 200ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ. Sau khi đường kính viên bi còn ½
thì thấy khí ngừng thoát ra
A. 25ml
B. 50ml
C. 75ml
D. Giá trị khác
Câu 25: Một oxit kim loại: M xOy trong đó M chiếm 72,41% về khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng CO, thu được
16,8 gam M. Hòa tan hoàn toàn lượng M này bằng HNO3 đặc nóng thu được 1 muối và x mol NO. Gi trị x là:
A. 0,3
B. 0,6
C. 0,15
D. 0,45
Câu 26: Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung
hòa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là:
A. CH3COOH và C2H5COOH
B. HCOOH và HOOC-COOH
C. HCOOH và C2H5COOH
D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
Câu 27: Mục đích của phép phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ là:
A. Xác định CTPT hợp chất hữu cơ
B. Xác định khối lượng hợp chất hữu cơ
C. Xác định thành phần các ngtố trong hợp chất hữu cơ
D. Xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu 28: Đốt cháy hỗn hợp m gam A gồm có nhiều hidrôcacbon cần V lit(đktc) thu được 6,72 lít CO2 (đkc) và 3,6g
H2O. Vậy m và V có giá trị tương ứng là:
A.3,2 và 8,96lít
B.4 và 2,24 lít
C.3,6 và 6,72lít
D.4 và 8,96lít
Câu 29: Khi X thế 1 lần với Br2 tạo 5 sản phẩm thế. Vậy tên gọi X là:
A. 2,2 – dimetyl pentan.
B. 2–metyl pentan.
C. 2,3–dimetyl pentan
D. 2–metyl butan.
Câu 30: 30g hỗn hợp Cu, Fe tác dụng đủ với 14lít khí Cl2 (đkc). Vậy %Cu theo khối lượng:
A. 45%
B. 60%
C. 53,33% D. 35,5%
Câu 31: Đốt cháy hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng có số mol bằng nhau, ta thu được khi CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol: nCO2
: nH2O = 2 : 3. Công thức phân tử 2 rượu lần lượt là:
A. CH4O và C3H8O
B. C2H6O và C3H8O C. CH4O và C2H6O
D. C2H6O và C4H10O
Câu 32: Cho 2,8g bột Fe và 2,4g bột Mg vào dung dịch có 0,32 mol AgNO3. Khi phản ứng xong thu được x gam kim
loại và dung dịch Y. Vậy x có giá trị là bao nhiêu và dung dịch Y chứa muối gì?
A. 34,56g Mg(NO3) Fe(NO3)2
C. 32,4g Mg(NO3), Fe(NO3)2 AgNO3
B. B. 32,4g Mg(NO3) Fe(NO3)2, Fe(NO3)3
D. 34,56g Mg(NO3) Fe(NO3)2, Fe(NO3)3
Câu 33: Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1
(có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dung dịch A. CTPT 2 amin:
A. CH3NH2 và C4H9NH2 B. CH3NH2 và C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 và CH3NH2 hoặc C2H5NH2
Câu 34: Cho phản ứng: C4H6O2 + NaOH→ B + D; D + Z → E + Ag. B có thể điều chế trực tiếp được CH4 Vậy B có
thể là:
A. CH3COONa B. C2H5COONa C. A, B đều đúng D. A, B đều sai
Câu 35: Một dung dịch có chúa a mol Na+, b mol Ca2+, C mol HCO3-, d mol Cl-. Hệ thứ liên hệ giữa a,b,c, d là?
A. 2(a+b) =c+d B. a+2b=c+d C. a+2b=c+2d D. a+b=c+d
Câu 36: Cho FeS2 tác dụng với HNO3 sinh ra khí N2Ox. Trong dung dịch thu được sau phản ứng còn có H2SO4.
Hệ số cân bằng tối giản của H2O trong phương trình ion thu gọn là:
A.2(10+x)
B.10+2x
C.3(10+x)
D.10+x
Câu 37:Cho m gam Na vào 200 g dung dịch Al2(SO4)3 nồng độ 1,71% sau phản ứng thu được 0,78 gam kết
tủa giá trị nhỏ nhất của m là?
A.0,92
B. 0,23
C. 0,69
D. 0,46
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một rượu X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam H2O. Công thức phân tử
của X là:
A.C3H8O2
B. C3H8O3
C. C4H8O2
D. C5H10O2
Câu 39: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun
nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung
dịch KOH bằng bao nhiêu?
A. 5/6
B. 5/3
C. 8/3
D. 10/3
Câu 40: Cho 2,13 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 6,48
gam Ag. CTCT của X:
A. CH3CHO B. C2H5CHO C. HCHO D. C3H7CHO
Câu 41: Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ?
A. CH2O
B (NH4)2CO3
C. CCl4
D. CH3-NH2.
Câu 42: Nguyên tử gồm:
A. Hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ mang điện âm. B. Các hạt proton và electron.
C. Các hạt proton và nơtron.
D. Các hạt electron và nơtron.
Câu 43: Hỗn hợp gồm hiđrôcacbon X và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu
được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch đặcthu được khí Z có tỉ khối với H2 bằng 19. Công thức phân tử X?
A. C3H4
B. C3H8
C. C4H6 .
D. C4H10
Câu 44: Mệnh đề nào sau đây không đúng:
A. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm giống nhau.
B. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng phân nhóm giống nhau.

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một phân nhóm chính có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và
bằng số thứ tự của nhóm.
D. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm chính có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự
của nhóm.
Câu 45: Cấu hình electron của ion S2- là:
A. 1s22s22p6
B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p5
D. 1s22s22p63s23p4
Câu 46: Ancol X khi đun nóng với H2SO4 đặc ở 1800C cho 3 anken đồng phân (kể cả đồng phân hình học) là
A. pentanol-1.
B. butanol-2.
C. propanol-2.
D. butanol-1.
Câu 47: Dung dịch có pH=7 là dung dịch nào?
A. NH4Cl, NaCl B. CH3COONa, BaCl2 C. C6H5ONa , NaCl
D. KClO3, KCl
Câu 48: Với C2H6Ox,C3H8Ox có nhiều nhất bao nhiêu CTCT chứa nhóm chức phản ứng được với Na.
A. 4
B. 6
C. 5
D. 7
Câu 49: Cho 4,2g este đơn no tác dụng đủ NaOH thu 4,76g muối. Axít tạo ra este là:
A. HCOOH
B. C2H5COOH
C. RCOOH
D. CH3COOH
Câu 50: Cho 0,1 mol rượu R tác dụng với Na dư tạo ra 3,36 lít khí H2 ở đktc. Mặt khác đốt cháy R sinh ra CO2
và nước theo tỉ lệ mol là 3:4. Công thức cấu tạo của R là :
A. C3H5(OH)3
B. C3H6(OH)2
C. C4H7(OH)3
D. C2H4(OH)2
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ĐỀ SỐ 024
Kết luận nào biểu thị đúng về kích thước của nguyên tử và ion?
A. Na < Na+, F > F. B. Na < Na+, F < F.
C. Na > Na+, F > F. D. Na > Na+, F < F.
Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào dung
dịch X thu được kết tủa. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần thể tích dung dịch HCl 0,5M là
A. 110 ml.
B. 90 ml.
C. 70 ml.
D. 80 ml.

3.

Mỗi chất và ion trong dãy nào sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá?
A. SO2, S, Fe3+.
B. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4.
2+
2+
C. SO2, Fe , S, Cl2. D. SO2, S, Fe , F2.

4.

Kim loại nhôm bị oxi hoá trong dung dịch kiềm (dung dịch NaOH). Trong quá trình đó chất oxi hoá là
A. Al.
B. H2O.
C. NaOH.
D. H2O và NaOH.

5.

Mỗi phân tử và ion trong dãy nào sau vừa có tính axit, vừa có tính bazơ?
A. HSO4, ZnO, Al2O3, HCO3, H2O, CaO.
B. NH4+, HCO3, CH3COO.
C. ZnO, Al2O3, HCO3, H2O.
D. HCO3, Al2O3, Al3+, BaO.

6.

Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl 0,4 mol, HCO3 y mol. Khi cô cạn dung dịch Y ta thu được muối khan có khối lượng là
A. 37,4 gam.
B. 49,8 gam.
C. 25,4 gam.
D. 30,5 gam.

7.

Mỗi chất trong dãy nào sau chỉ phản ứng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng mà không phản ứng với dung dịch axit sunfuric loãng?
A. Al, Fe, FeS2, CuO. B. Cu, S.
C. Al, Fe, FeS2, Cu. D. S, BaCl2.

8.

Cho sơ đồ phản ứng:
X
trong đó X là
A. NH3.

H2O



dd X

B. CO2.

HCl



Y

NaOH



Khí X

C. SO2.

HNO 3



o

Z

t



T + H2O,

D. NO2.

9.

Cho 8 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0,75M thu được khí H2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch
X thu được lượng muối khan là
A. 22,2 gam.
B. 25,95 gam.
C. 22,2 gam  m  25,95 gam.
D. 22,2gam  m  27,2gam.

10.

Cho 1,04 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0,672 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng hỗn
hợp muối sunfat khan thu được là
A. 3,92 gam.
B. 1,68 gam.
C. 0,46 gam.
D. 2,08 gam.

11.

Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, BaCl2 cần dùng 2 hoá chất là
A. dd Na2CO3, dd HCl. B. dd NaOH, dd H2SO4.
C. dd Na2SO4, dd HCl. D. dd AgNO3, dd NaOH.

12.

Để phân biệt 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 chỉ cần dùng một thuốc thử là
A. Na2CO3.
B. Al.
C. BaCO3.
D. quỳ tím.

13.

Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau
phản ứng là
A. a = b.
B. a = 2b.
C. b = 5a.
D. a < b < 5a.

14.

Cho 11,1 gam hỗn hợp hai muối sunfít trung hoà của 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được
2,24 lít khí SO2 (đktc). Hai kim loại đó là
A. Li, Na.
B. Na, K.
C. K, Cs.
D. Na, Cs.

15.

Khi phản ứng với Fe2+ trong môi trường axit, lí do nào sau đây khiến MnO4 mất màu?
A. MnO4 tạo phức với Fe2+.
B. MnO4 bị khử cho tới Mn2+ không màu.
C. MnO4- bị oxi hoá.
D. MnO4 không màu trong dung dịch axit.

16.

Cho một gam bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thu được 1,24 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư. Lượng Fe dư là
A. 0,036 gam.
B. 0,44 gam.
C. 0,87 gam.
D. 1,62 gam.

17.

Để khử hoàn toàn 6,4 gam một oxít kim loại cần 0,12 mol khí H2. Mặt khác lấy lượng kim loại tạo thành cho tan hoàn toàn trong dung dịch
H2SO4 loãng thì thu được 0,08 mol H2. Công thức oxit kim loại đó là
A. CuO.
B. Al2O3.
C. Fe3O4.
D. Fe2O3.

18.

Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. Cho khí này sục vào V ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) được muối
trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là
A. 50 ml.
B. 75 ml.
C. 100 ml.
D. 120 ml.

19.

Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 15 gam.

20.

B. 5 gam.

C. 10 gam.

D. 0 gam.

Cho các phản ứng:
C6H5NH3Cl + (CH3)2NH  (CH3)2NH2Cl + C6H5NH2
(CH3)2NH2Cl + NH3  NH4Cl + (CH3)2NH
Trong đó phản ứng tự xảy ra là
A. (I).
B. (II).
C. (I), (II).

(I)
(II)
D. không có.

21.

Cho a mol Cu kim loại tan hoàn toàn trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thu được V lít khí NO duy nhất
(đktc). Tính V?
A. 14,933a lít.
B. 12,32a lít.
C. 18,02a lít.
D. kết quả khác.

22.

Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng
được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 35,7 gam.
B. 46,4 gam.
C. 15,8 gam.
D. 77,7 gam.

23.
24.

Số đồng phân có công thức phân tử C4H10O là
A. 5.
B. 6.

C. 7.

D. 8.

Hai anken có công thức phân tử C3H6 và C4H8 khi phản ứng với HBr thu được 3 sản phẩm, vậy 2 anken đó là
A. xiclopropan và but-1-en.
B. propen và but-1-en.
C. propen và but-2-en. D. propen và metyl propen.

25.

Đun nóng một rượu X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0,
nguyên)
A. CnH2n+1OH.
B. ROH.
C. CnH2n+1CH2OH.
D. CnH2n+2O.

26.

Đun nóng hỗn hợp etanol và propanol-2 với axit oxalic có xúc tác H2SO4 đậm đặc có thể thu được tối đa bao nhiêu este hữu cơ đa chức?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

27.

Khi đốt cháy một rượu đơn chức (X) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích
A. C4H10O2.

B. C3H6O.

C. C4H10O.

VCO2 : VH2O  4 : 5. Công thức phân tử của X là

D. C5H12O.

28.

Công thức đơn giản nhất của anđehit no, mạch hở X là C2H3O. X có công thức phân tử là
A. C2H3O.
B. C4H6O2.
C. C8H12O4.
D. C12H18O6.

29.

Cho sơ đồ phản ứng sau:
o

Propilen
Tên gọi của Y là
A. propanol.

 Cl2 , 500 C




B. propenol.

X

 NaOH


C. axeton.

o

Y

 CuO, t



propenal.

D. axit propionic.

30.

Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ, yếu tố không làm cân bằng của phản ứng este hoá chuyển dịch theo chiều thuận là
A. cho rượu dư hay axit dư.
B. dùng chất hút nước để tách nước.
C. chưng cất ngay để tách este ra.
D. sử dụng axit mạnh làm xúc tác.

31.

Cho chất Y (C4H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 sản phẩm đều có khả năng phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của Y là
A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH2CH=CH2.
C. HCOOCH=CHCH3. D. HCOOC(CH3)=CH2.

32.
33.

Đốt cháy hợp chất hữu cơ X thu được CO2 và H2O. Khối lượng phân tử của X là 74 đvC. X tác dụng được với Na, dung dịch NaOH, dung
dịch AgNO3/NH3. Công thức phân tử của X là
A. C4H10O.
B. C3H6O2.
C. C2H2O3.
D. C6H6.
Cho sơ đồ biến hoá (giả sử các phản ứng đều hoàn toàn):
o

Triolein
Tên của X2 là
A. axit oleic.

34.

 NaOH ® , t




B. axit panmitic.

X

 HCl



C. axit stearic.

o

X1

 H 2 , Ni, t


X2.

D. axit linoleic.

Cho phản ứng:

CH2CH2Br

+ NaOH (lo·ng)

H2O
to

Y + NaBr

Br
Công thức cấu tạo của Y là:

CH2CH2OH

A.

CH2CH2Br

B.
Br

D.

C.
OH

CH2CH2OH

CH2CH2OH

OH

ONa

35.

1 mol aminoaxit Y tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. 0,5 mol Y tác dụng vừa đủ với 1 mol NaOH. Phân tử khối của Y là 147 đvC. Công thức
phân tử của Y là
A. C5H9NO4.
B. C4H7N2O4.
C. C5H7NO4.
D. C7H10O4N2.

36.

Tính chất đặc trưng của saccarozơ là
1. tham gia phản ứng hiđro hoá;
2. chất rắn kết tinh, không màu;
3. khi thuỷ phân tạo ra glucozơ và fructozơ;
4. tham gia phản ứng tráng gương;
5. phản ứng với đồng (II) hiđroxit.
Những tính chất nào đúng?
A. 3, 4, 5.
B. 1, 2, 3, 5.

37.

Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch Br2.
B. H2 / Ni, to.
C. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH.
D. Dung dịch AgNO3 trong NH3.

38.

C. 1, 2, 3, 4.

D. 2, 3, 5.

Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 66,6% clo theo khối lượng. Số mắt xích trung bình của PVC tác dụng với một phân tử clo
là
A. 1, 5.

39.

B. 3.

C. 2.

D. 2,5.

Chọn phản ứng sai?
A. Phenol + dung dịch brom  Axit picric + axit bromhiđric.
o

B. Rượu benzylic + đồng (II) oxit

t



Anđehit benzoic + đồng + nước.

to

 Axeton + đồng + nước.
C. Propanol-2 + đồng (II) oxit 
D. Etilen glycol + đồng (II) hiđroxit  Dung dịch màu xanh thẫm + nước.
40.

41.

Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam hỗn hợp (X) gồm 2 anđehit no, mạch hở có cùng số nguyên tử cácbon trong phân tử thu được 0,12 mol CO2 và
0,1 mol H2O. Công thức phân tử của 2 anđehit là
A. C4H8O, C4H6O2.
B. C3H6O, C3H4O2.
C. C5H10O, C5H8O2. D. C4H6O2, C4H4O3.
Để nhận biết 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, rượu benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là
A. natri.
B. nước brom.
C. dd NaOH.
D. Ca(OH)2.

42.

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng
hỗn hợp X ở trên cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp hai rượu. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai rượu trên thì số mol H2O thu được là
A. 0,4 mol.
B. 0,6 mol.
C. 0,8 mol.
D. 0,3 mol.

43.

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư,
sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam bình 2 tăng 6,16 gam. Số mol ankan có trong hỗn hợp là
A. 0,06 mol.
B. 0,09 mol.
C. 0,03 mol.
D. 0,045 mol.

44.

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66 gam CO2 và 0,45 gam H2O. Nếu tiến hành oxi hóa m gam hỗn
hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với AgNO3 / NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là
A. 10,8 gam.
B. 3,24 gam.
C. 2,16 gam.
D. 1,62 gam.

45.

Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.
B. Áp tấm kẽm vào mạn tàu thuỷ làm bằng thép (phần ngâm dưới nước) thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ.
C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá.
D. Đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát, để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước.

46.
47.

Để làm sạch CO2 bị lẫn tạp khí HCl và hơi nước thì cho hỗn hợp lần lượt đi qua các bình đựng (lượng dư)
A. dd NaOH và dd H2SO4.
B. dd Na2CO3 và P2O5.
C. dd H2SO4 và dd KOH.
D. dd NaHCO3 và P2O5.
Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y trong
dung dịch H2SO4 đặc thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 224 ml.
B. 448 ml.
C. 336 ml.
D. 112 ml.

48.

Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một axit cacboxylic mạch thẳng thu được 0,2 mol CO2 và 0,1mol H2O. Công thức phân tử của axit đó là
A. C2H4O2.
B. C3H4O4.
C. C4H4O4.
D. C6H6O6.

49.

Mỗi ankan có công thức trong dãy sau sẽ tồn tại một đồng phân tác dụng với clo theo tỉ lệ 1 : 1 tạo ra monocloroankan duy nhất?
A. C2H6; C3H8; C4H10; C6H14.
B. C2H6; C5H12; C8H18.
C. C3H8; C6H14; C4H10. D. C2H6; C5H12; C6H14.

50.

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
C2H4

Br2


X1

 NaOH


X2

CuO



X3

Cu(OH )2  2NaOH



X4

HOOCCOOH

 H 2SO 4



X3, X4 lần lượt là
A. OHCCH2OH, NaOOCCH2OH.
B. OHCCHO, CuC2O4.
C. OHCCHO, NaOOCCOONa.
D. HOCH2CH2OH, OHCCHO.
ĐÁP ÁN ĐỀ 5:
1. D
6. A
2. D
7. B
3. C
8. A
4. B
9. B
5. C
10. A

11. A
12. C
13. D
14. A
15. B

16. B
17. D
18. B
19. B
20. A

21. A
22. B
23. C
24. C
25. C

26. B
27. C
28. B
29. B
30. D

31. C
32. C
33. C
34. A
35. A

36. D
37. A
38. C
39. A
40. B

41. B
42. B
43. B
44. B
45. D

46. D
47. A
48. C
49. B
50. C

ĐỀ SỐ 026
Câu 1: Khẳng định nào sau đây không đúng về axeton:
A. Axeton tan tốt trong nước, đồng thời là dung môi hòa tan nhiều chất hữu cơ.
B. Có thể điều chế trực tiếp axeton từ cumen, metylaxetilen, ancol isopropylic hoặc canxi axetat.
C. Khả năng phản ứng của axeton yếu hơn anđehit tương ứng do nhóm chức xeton chịu sự án ngữ không gian của
hai gốc metyl.
D. Oxi hóa axeton bằng dung dịch KMnO4 trong môi trường trung tính, đun nóng thấy có khí CO2 thoát ra.
Câu 2: Cho một dung dịch A gồm NaNO3, KNO3, Ba(NO3)2. Thêm một ít bột Zn vào A thì không có hiện tượng gì. Sau
đó nhỏ tiếp một ít dung dịch NaOH vào. Hiện tượng xảy ra là:
A. Có kết tủa xuất hiện.
B. Có khí không màu bay ra hóa nâu trong không khí.
C. Có khí màu nâu bay ra.
D. Có khí mùi khai bay ra.
Câu 3: Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thì thu được dung dịch A và không thấy có khí thoát ra.
Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa nhỏ nhất thì số mol NaOH đã dùng là:
A. 0,16 mol
B. 0,19 mol
C. 0,32 mol
D. 0,35 mol
Câu 4: Hòa tan hết hỗn hợp hai kim loại A, B trong dung dịch HCl dư, thêm tiếp vào đó lượng dư NH3. Lọc tách kết tủa,
nhiệt phân kết tủa, rồi điện phân nóng chảy chất rắn thì thu được kim loại A. Thêm H2SO4 vừa đủ vào nước lọc, rồi điện
phân dung dịch thu được thì sinh ra kim loại B. A, B có thể là cặp kim loại nào sau đây:
A. Al và Fe
B. Fe và Zn
C. Fe và Cu
D. Al và Zn
Câu 5: Thêm 23,7 gam NH4Al(SO4)2 vào 225 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, rồi đun sôi dung dịch. Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là:
A. 78,0 gam
B. 46,6 gam
C. 50,5 gam
D. 64,0 gam
Câu 6: Chất nào sau đây là copolime:
A. Poli(vinyl clorua)
B. Polistiren (PS)
C. Cao su Buna-S
D. Tơ nilon-6
Câu 7: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: bình (I) chứa dung dịch H2SO4, bình (II) chứa dung dịch AgNO3. Khi ở catot
bình (II) thoát ra 10,8 gam kim loại, thì ở các điện cực khác khối lượng các chất sinh ra là:
Bình (I)
Bình (II)
Catot

Anot

Catot

Anot

A.

0,1 gam

0,8 gam

10,8 gam

0,8 gam

B.

0,2 gam

1,6 gam

10,8 gam

1,6 gam

C.

0,2 gam

1,6 gam

10,8 gam

0,8 gam

0,05 gam
0,8 gam
10,8 gam
1,6 gam
D.
+
+
Câu 8: Cho dung dịch X chứa: 0,1 mol Na , 0,2 mol K , 0,05 mol SO42-, x mol OH- vào dung dịch Y chứa: 0,05 mol
Ba2+, 0,2 mol K+, 0,1 mol Cl-, y mol HCO3-. Người ta thu được 200 ml dung dịch Z. Vậy dung dịch Z có:
A. pH = 7
B. pH > 7
C. pH < 7
D. pH = 12
Câu 9: Glucozơ tồn tại bao nhiêu dạng mạch vòng:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 10: Hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức và một axit no đa chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân
tử. Lấy 14,64 gam X cho bay hơi hoàn toàn thu được 44,8 lít hơi X (ở đktc). Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 14,64
gam X rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 46 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của 2 axit trong X
là:
A. CH3COOH và HOOC–CH2–COOH
B. HCOOH và HOOC–COOH
C. CH3CH2COOH và HOOC–COOH
D. CH3CH2COOH và HOOC–CH2–CH2–COOH
Câu 11: Chất nào sau đây phản ứng nhanh nhất với brom khi có mặt ánh sáng:
A. 2,2-đimetyl pentan
B. 2-metyl pentan
C. n-pentan
D. etan

Câu 12: Cho m gam hỗn hợp CaCO3, ZnS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (ở đktc). Cho toàn bộ
lượng khí trên tác dụng với lượng dư SO2 thu được 9,6 gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 24,9 gam
B. 25,6 gam
C. 26,5 gam
D. 29,4 gam
Câu 13: Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới thì:
A. Độ âm điện của nguyên tử tăng dần.
B. Bán kính nguyên tử giảm dần.
C. Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của nguyên tử giảm dần.
D. Tính axit của các oxit và hiđroxit tăng dần.
Câu 14: Từ toluen có thể điều chế 2-brom-4-nitro benzoic (A) theo phương pháp nào sau đây:
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Câu 15: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C7H14. Xác định công thức cấu tạo của A biết khi oxi hóa A bằng dung
dịch KMnO4/H2SO4 thu được hỗn hợp 2 chất gồm CH3CH2COCH3 và CH3CH2COOH.
A. CH3CH2CH=C(CH3)CH2CH3
B. (CH3)2C=CHCH(CH3)2
C. CH3CH=CH(CH2)3CH3
D. CH3CH=CH(CH3)CH2CH2CH3
Câu 16: X và Y có cùng công thức phân tử C4H7ClO2, khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được các sản phẩm sau:

X + NaOH 
 muối hữu cơ X1 + C2H5OH + NaCl
Y + NaOH 
 muối hữu cơ X2 + C2H4(OH)2 + NaCl
Công thức cấu tạo có thể có của X và Y là:
A. CH3–CHCl–COOC2H5 và CH3–COO–CHCl–CH3
B. CH3 –CH2–COOCH2Cl và CH3–COO–CH2–CH2Cl
C. ClCH2–COOC2H5 và CH3–COO–CH2–CH2Cl
D. ClCH2–COOC2H5 và CH3–COO–CHCl–CH3
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng dung dịch HNO3 loãng, dư. Kết thúc thí nghiệm không có khí
thoát ra, dung dịch thu được có chứa 8 gam NH4NO3 và 113,4 gam Zn(NO3)2. Phần trăm số mol của Zn có trong hỗn hợp
ban đầu là:
A. 93,34%
B. 66,67%
C. 33,33%
D. 16,66%
Câu 18: Dãy nào dưới đây các chất được xác định cấu trúc tinh thể hoàn toàn đúng:
A. Tinh thể kim cương, lưu huỳnh, photpho và magie thuộc loại tinh thể nguyên tử.
B. Tinh thể muối ăn, xút ăn da (NaOH), potat (KOH) và diêm tiêu (KNO3) thuộc loại tinh thể ion.
C. Tinh thể natri, sắt, đồng, nhôm, vàng và than chì thuộc loại tinh thể kim loại.
D. Tinh thể nước đá, đá khô (CO2), iot và muối ăn thuộc loại tinh thể phân tử.
 2NO2 (k). Biết hằng số
Câu 19: Cho 0,25 mol N2O4 phân hủy trong bình thể tích 1,5 lít theo phản ứng: N2O4 (k) 
o
cân bằng của phản ứng trên là Kc = 0,36 tại 100 C. Tính nồng độ của NO2 tại trạng thái cân bằng.
A. 0,08M
B. 0,16M
C. 0,17M
D. 0,21M
Câu 20: Có một dung dịch X là hỗn hợp gồm HF 0,1M và NaF 0,1M. Biết hằng số điện li Ka của HF là 6,8.10-4 (cho log
6,8 = 0,83). Vậy pH của dung dịch X là:
A. 2,17
B. 3,17
C. 2,37
D. 3,27
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm
cháy vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 1,02 gam. Cho Ba(OH)2 dư
vào dung dịch lại thu được kết tủa và tổng khối lượng kết tủa cả hai lần là 15,76 gam. Hỗn hợp A thuộc dãy đồng đẳng:
A. Ankan
B. Anken
C. Ankin
D. Aren
Câu 22: Cho 7,6 gam hỗn hợp gồm axit fomic và anđehit fomic theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 tác dụng hết với
dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag. Cho toàn bộ lượng Ag sinh ra tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thu
được bao nhiêu lít (ở đktc) khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất):

A. 11,2 lít
B. 22,4 lít
C. 3,36 lít
D. 4,48 lít
Câu 23: Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp ba axit béo gồm stearic, oleic và olenic thì tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm
este:
A. 9
B. 18
C. 21
D. 27
Câu 24: Cho biết số hiệu nguyên tử của Cu là 29. Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Cu thuộc chu kì 4
B. Cu thuộc nhóm IIB
+
C. Ion Cu có lớp electron ngoài cùng bão hòa
D. Cấu hình electron của Cu là cấu hình vội bão hòa
Câu 25: Cho dung dịch metylamin dư lần lượt vào từng dung dịch sau: FeCl3, AgNO3, NaCl, Cu(NO3)2. Số kết tủa thu
được là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26: Trong các chất và ion sau: Zn, S, Cl2, SO2, FeO, Fe2O3, Fe2+, Cu2+, Cl- có bao nhiêu chất và ion đóng vai trò vừa
oxi hóa vừa khử:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 27: Có 5 bình mất nhãn đựng 5 chất lỏng sau: dung dịch HCOOH, dung dịch CH3COOH, ancol etylic, glixerol và
dung dịch CH3CHO. Dùng bộ hóa chất nào sau đây để nhận biết được cả 5 chất lỏng trên:
A. AgNO3/NH3 và quỳ tím
B. AgNO3/NH3 và Cu(OH)2
C. Nước brom và Cu(OH)2
D. Cu(OH)2 và Na2CO3
Câu 28: Trường hợp nào sau đây xảy ra quá trình ăn mòn hóa học:
A. Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.
B. Ngâm Zn trong dung dịch H2SO4 loãng có vài giọt CuSO4.
C. Thiết bị bằng thép của nhà máy sản xuất NaOH, Cl2 tiếp xúc với Cl2.
D. Tôn lợp nhà bị xây xát, tiếp xúc với không khí ẩm.
Câu 29: Trong số các hiđrocacbon sau đây phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, trường hợp tạo được nhiều sản phẩm
đồng phân nhất nhất là:
A. Buta-1,3-đien
B. Neo-pentan
C. Iso-pentan
D. Etylxiclopentan
Câu 30: Cho 1,1 gam hỗn hợp bột nhôm và bột sắt với số mol nhôm gấp đôi số mol sắt vào 100 ml dung dịch AgNO3
0,85M rồi khuấy đều tới khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch X. Nồng độ mol của Fe(NO3)2 trong X là:
A. 0,1M
B. 0,2M
C. 0,075M
D. 0,025M
Câu 31: Trộn 400 ml dung dịch HNO3 0,1M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M để được 500 ml dung dịch X. Cho Cu dư
vào 250 ml dung dịch X thì thể tích khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được là:
A. 0,392 lít
B. 0,224 lít
C. 0,784 lít
D. 0,896 lít
Câu 32: Cho thật chậm dung dịch chứa hỗn hợp 0,02 mol Na2CO3 và 0,012 mol K2CO3 vào dung dịch chứa hỗn hợp
0,02 mol HCl và 0,02 mol NaHSO4. Thể tích khí CO2 sinh ra (ở đktc) là:
A. 0,448 lít
B. 0,7168 lít
C. 0,896 lít
D. 0,224 lít
Câu 33: Cho xenlulozơ phản ứng hoàn toàn với anhiđric axetic thì sản phẩm tạo thành gồm 6,6 gam CH3COOH và 11,1
gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ
triaxetat trong hỗn hợp X là:
A. 77,84%
B. 22,16%
C. 75%
C. 25%
Câu 34: Cho hỗn hợp khí X gồm hiđro, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no vào bình chứa Ni nung nóng. Sau một
thời gian được hỗn hợp khí Y. Khẳng định nào sau đây không đúng:
A. Số mol X trừ cho số mol Y bằng số mol bằng số mol H2 tham gia phản ứng.
B. Tổng số mol hiđrocacbon trong X bằng tổng số mol hiđrocacbon trong Y.
C. Số mol O2 cần để đốt cháy X lớn hơn số mol O2 cần để đốt cháy Y.
D. Số mol CO2 và H2O tạo ra khi đốt cháy X bằng số mol CO2 và H2O tạo ra khi đốt cháy Y.
Câu 35: Cho thế điện cực chuẩn của 3 kim loại sau: Ni2+/Ni = -0,23 V, Cu2+/Cu = +0,34 V và Ag+/Ag = 0,80 V. Kết luận
nào sau đây đúng:
A. Eo của pin Ni-Cu = 0,11 V
B. Eo của pin Cu-Ag = 0,46 V
C. Eo của pin Ni-Ag = 0,57 V
D. Eo của pin Cu-Ag = 1,14 V

Câu 36: Cho các chất sau: anilin, phenol, glyxin, natri axetat, kali phenolat, glucozơ, tinh bột, axit axetic. Trong điều
kiện thường, có bao nhiêu chất ở trạng thái rắn và tan nhiều trong nước:
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 37: Cho các chất sau đây phản ứng với nhau:


(1) SO2 + Br2 + H2O 


(2) Br2 + HI 


(3) Br2 + H2O 

(4) Cl2 + Br2 + H2O 


(4) Br2 + I2 + H2O 


(5) H2S + Br2 

o

t
(6) PBr3 + H2O 
(7) NaBr (rắn) + H2SO4 (đặc) 

Số trường hợp không tạo ra HBr là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 38: Cho 1 ml dung dịch brom màu vàng vào ống nghiệm, thêm vào đó 1 ml benzen rồi lắc thật kĩ. Sau đó để yên ta
được 2 lớp chất lỏng không tan vào nhau. Quan sát hai lớp chất lỏng ta thấy:
A. Lớp trên có màu vàng, lớp dưới không màu
B. Lớp dưới có màu vàng, lớp trên không màu
C. Cả hai lớp đều không màu
D. Cả hai lớp đều có màu vàng nhưng nhạt hơn
Câu 39: Cho các chất sau: CH3CHO, CH3CH2CH2CH3, CH3OH, CH3CH2OH, CH3COONH4, (CH3CO)2O. Số chất có thể
chuyển thành CH3COOH bằng một phản ứng là:
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 40: Hòa tan hết 18,2 gam hỗn hợp Zn và Cr trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 0,15 mol hỗn hợp hai khí
không màu có khối lượng 5,2 gam, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Số mol HNO3 đã phản ứng là:
A. 0,5 mol
B. 0,65 mol
C. 0,85 mol
D. 0,9 mol
Câu 41: Thêm vài giọt phenolphtalein vào các dung dịch muối sau: (NH4)2SO4, K3PO4, KCl, K2CO3. Dung dịch nào sẽ
không màu:
A. KCl và K2CO3
B. K3PO4 và (NH4)2SO4
C. K3PO4 và KCl
D. (NH4)2SO4 và KCl
Câu 42: Cho x mol Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được y mol khí NO2 và dung dịch chứa hỗn hợp hai
muối (phản ứng không tạo muối NH4NO3). Vậy mối liên hệ giữa X và Y là:

A.

y
y
x
3
2

B.

y
xy
2

C.

y
3y
x
2
4

D.

3y
xy
4

Câu 43: Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Xenlulozơ, tinh bột, mantozơ đều là polime tự nhiên.
B. Xenlulozơ, tinh bột, nhựa Bakelit đều có mạch nhánh.
C. Tơ nilon-6,6 và tơ enang (tơ nilon-7) đều có liên kết amit.
D. Các polime đều bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng.
Câu 44: Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi để ngoài không khí đến phản ứng hoàn toàn thì
khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A. 0,86 gam
B. 1,03 gam
C. 1,72 gam
D. 2,06 gam
Câu 45: Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với anot bằng Cu. Hiện tượng không quan sát thấy ở thí nghiệm này là
A. Anot bị hòa tan
B. Dung dịch không đổi màu
C. Có kết tủa Cu ở catot
D. Xuất hiện khí không màu ở anot
Câu 46: X là một ω-amino axit mạch thẳng. Cho 0,015 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 2,5125 gam
muối. Cũng lượng X trên khi tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo ra 2,295 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:
A. H2N(CH2)5COOH
B. H2N(CH2)3CH(NH2)COOH
C. H2N(CH2)6COOH
D. H2N(CH2)4CH(NH2)COOH
Câu 47: Đốt cháy trong bình thủy tinh chất khí X thu được 14,2 gam P2O5 và 5,4 gam H2O. Cho thêm vào bình đó 37 ml
dung dịch NaOH 32% (d = 1,35 g/ml) thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm chất tan trong Y là:
A. 10,2%
B. 20,4%
C. 40,8%
D. 61,2%
Câu 48: Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được
với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với Na; z đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch
AgNO3/NH3 và t đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Khẳng định nào
sau đây không đúng:

A. x = 1
B. y = 2
C. z = 0
Câu 49: Khẳng định nào sau đây không đúng:
A. 10 nguyên tử trong phân tử buta-1,3-đien đều nằm trong cùng mặt phẳng.
B. 4 nguyên tử trong phân tử axetilen đều nằm trên cùng đường thẳng.
C. 4 nguyên tử cacbon trong phân tử xiclobutan không nằm trong cùng mặt phẳng.
D. 5 nguyên tử trong phân tử metan đều nằm trong cùng mặt phẳng.
Câu 50: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (chỉ xét sản phẩm chính):

D. t = 2

H O, t o

2
3 /H 2SO 4
2 /HCl
m-xylen HNO
 E.


 A Br
2 (Fe)
 B Zn/HCl
 C NaNO

 D 

Vây chất E là:
A. 5-brom-2,4-đimetylphenol
C. 2-brom-3,5-đimetylphenol
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ÑEÀ SOÁ 026
I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH: [ 40 caâu: töø caâu 1 ñeán caâu 40 ].
Câu 1. X là một nguyên tử thuộc chu kì 4, và có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng.
(1). X có thể là một nguyên tố thuộc nhóm chính.
(2). X có thể là một nguyên tố thuộc nhóm phụ.
(3). X có thể là một kim loại không tác dụng được với axit sunfuric loãng.
(4). X có thể là một kim loại có số electron độc thân nhiều hơn 1.
Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định cho ở trên.
A. 1 nhận định.
B. 2 nhận định.
C. 3 nhận định.
D. 4 nhận định.
Câu 2. Thöù töï giaûm daàn cuûa baùn kính nguyeân töû vaø ion naøo sau ñaây ñuùng:
A. Ne> Na+>Mg2+.
B. Na+>Ne> Mg2+.
C. Na+> Mg2+>Ne.
D. Mg2+>.Ne> Na+.
Câu 3. Cho các phản ứng hóa học sau đây: có bao nhiêu phương trình phản ứng không thuộc phản ứng oxi hóa khử.
to
(1). Fe3O4 + 8HCl 
(5). 2Fe(OH)3 
 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O.
 Fe2O3 + 3H2O.
(2). CaCO3 + CO2 + H2O 
 Ca(HCO3)2. (6). 2NaHCO3 
 Na2CO3 + CO2 + H2O.
dpdd
(3). P2O5 + H2O 
(7). 2NaCl + 2H2O 
 2H3PO4.
 2NaOH + Cl2 + H2.
o
t
 K2MnO4 + MnO2 + O2.
(4). 2KMnO4 
(8). Na2SO3 + H2SO4 đặc, nóng  Na2SO4 + SO2 + H2O.
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 4. Khi nhiệt độ tăng lên 10oC, vận tốc của phản ứng tăng lên 2 lần. Vậy để tốc độ của phản ứng đang thực hiện ở
20oC tăng lên 32 lần thì phải tăng nhiệt độ của phản ứng lên bao nhiêu độ?
A. 1200
B. 70o
C. 80o
D. 60o.
Câu 5. Trong 3 dung dịch có các loại ion sau: Ba2+, Mg2+, Na+, SO 24  , CO 32  , NO 3 . Mỗi dung dịch chỉ chứa một loại
anion và một loại cation. Cho biết đó là 3 dung dịch nào?
A. Ba(NO3)2, MgCO3, Na2SO4
B. BaCO3, MgSO4, NaNO3
C. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3
D. BaSO4, Mg(NO3)2, Na2CO3
Câu 6.Mét dung dÞch X cã chøa Ca2+ a mol ; Mg2+ b mol ; NO3- 0,3 mol vµ Cl- 0,1 mol. ThÓ tÝch dung dÞch Na2CO3 1M
cÇn cho vµo dung dÞch X ®Ó lo¹i bá hÕt ion Ca2+ vµ ion Mg2+ lµ
A. 300 ml
B. 200ml
C. 100 ml
D. 400 ml
Câu 7. Cho các phương trình phản ứng hóa học sau đây:
o

o

t
t
 (B) + H2O. (C) + O2 
 ( B.) (A) + (B) 
(A) + O2 
 (C)
Biết (B) là một chất khí là một trong các khí gây nên hiện tượng mưa axit.
Chọn nhận định đúng:
A. (A) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
B. (A) có khả năng hòa tan vào nước.
C. (C) có thể phản ứng được với dung dịch HCl.
D. (B) chỉ có tính oxi hóa.
Câu 8. Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch NH3 ?
A. CuSO4, Be(OH)2, Al(OH)3
B. khí clo, khí oxi, AgCl
C. khí sunfurơ, Mg(OH)2, Zn(OH)2
D. Cu(OH)2, dung dịch HCOOH, dung dịch BaCl2
Câu 9. Tiến hành hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của
V1 so với V2 là
A. V1 = V2.
B. V2 = 10V1.
C. V1 = 10V2.
D. V1 = 2V2.
Câu 10. Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết thúc phản ứng thu
được dung dịch X và chất rắn Y. Biết 0,5c<a< b + 0,5c. Ta có :
A. dung dịch X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại. B. dung dịch X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim loại.
C. dung dịch X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại.
D. dung dịch X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại.
+ IA, IIA, Al, Fe.
Câu 11. Một hỗn hợp gồm Kali và kim loại kiềm X. Hòa tan hết 12,15 gam hỗn hợp trên vào nước thì thu được 3,78 lít
khí H2 (đktc). Xác định tên nguyên tố X, biết tỉ lệ số mol của X và Kali trong hỗn hợp nhỏ hơn 1/9.
A. Rb
B. Li
C. Na
D. Cs
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Câu 12.HÊp thô V lit CO2(®ktc) vµo 200ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc dung dÞch X. Khi cho BaCl2 d vµo dung dÞch
X ®îc kÕt tña vµ dung dÞch Y, ®un nãng Y l¹i thÊy cã kÕt tña xuÊt hiÖn. Gi¸ trÞ cña V lµ
A. V  1,12
B. 2,24< V < 4,48
C. 1,12< V< 2,24
D. 4,48 V
Câu 13.Hßa tan hoµn toµn m gam hçn hîp Al vµ Ba víi sè mol b»ng nhau vµo níc ®îc dung dÞch X. Cho tõ tõ dung
dÞch HCl 0,5M vµo dung dÞch X ®Õn khi lîng kÕt tña ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt thÊy dïng hÕt 200ml. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 8,2gam
B. 16,4gam
C. 13,7gam
D. 9,55gam
Câu 14.Hçn hîp X gåm FeO , Fe3O4 vµ Fe2O3. §Ó khö hoµn toµn 3,04 gam hçn hîp X cÇn võa ®ñ 0,1 gam hi®ro. Hoµ tan
hÕt 3,04 gam hçn hîp X b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng th× thÓ tÝch khÝ SO2 ( s¶n phÈm khö duy nhÊt) thu ®îc ë
®ktc lµ:
A. 112 ml
B. 224 ml
C. 336 ml
D. 448 ml
Câu 15. Al có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ở điều kiện thích hợp ?
A. Ca(OH)2, CuSO4, Cr2O3
B. dung dịch CuSO4, dung dịch ZnCl2, CO
C. dung dịch FeCl2, FeO, dung dịch SrCl2
D. CuO, Cr2O3, dung dịch Ba(NO3)2
Câu 16.§èt 2,7 gam Al trong khÝ clo thu ®îc 9,09 gam chÊt r¾n X. Cho hçn hîp X vµo dung dÞch AgNO3 d thu ®îc m
gam kÕt tña. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña m.
A. 79,83 gam
B. 73,89 gam
C. 25,83 gam
D. 38,79 gam
Câu 17.Hoµ tan hoµn toµn m gam Fe3O4 vµo dd HNO3 lo·ng d, tÊt c¶ khÝ NO sinh ra ®îc oxi ho¸ thµnh NO2 råi sôc vµo
níc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. BiÕt sè mol oxi tham gia vµo c¸c ph¶n øng trong qu¸ tr×nh trªn lµ 0,15 mol.
Khèi lîng m lµ
A. 13,92 g
B. 139,2 g
C. 20,88 g
D. 162,4 g
Câu 18. Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V
lít khí NO duy nhất ở (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 77,44 gam muối khan. Giá trị của V là
A. 4,48.
B. 2,688.
C. 5,6.
D. 2,24.
Câu 19. Có bao nhiêu chất tạo kết tủa với khí H2S trong các chất sau: FeCl2 , FeCl3 , ZnCl2, Pb(NO3)2, CuSO4?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 20. Điện phân 800 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, I=1,34A trong vòng 36 phút (khi đó catot chưa thoát khí).
Khối lượng của kim loại ở catot và thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) là :
A. 1,944 gam, 0,1008 lít
B. 2,16 gam, 0,112 lít .
C. 1,08 gam, 0,224 lít .
D. 3,24 gam, 0,168 lít .
Câu 21. Cho 22 gam dd NaOH 10% vào 5 gam dd axit H3PO4 39,2%. Muối thu được sau phản ứng là
A. Na2HPO4.
B. NaH2PO4.
C. Na2HPO4 và NaH2PO4. D. Na3PO4 và Na2HPO4.
Câu 22.Hi®rocacbon khi t¸c dông víi clo theo tØ lÖ mol: 1:1(chiÕu s¸ng) thu ®îc 4 dÉn xuÊt monoclo lµ
A. metyl xiclopentan
B. 2,2- ®imetyl butan
C. metyl xiclopropan
D. 2,3- ®imetyl butan
Câu 23.Chọn một chất thích hợp để nhận biết đồng thời: Tôluen, benzen, stiren.
A. Dung dịch brôm
B. Dung dịch thuốc tím.
C. Hơi brôm, Bột Fe.
D.
Dung
dịch
AgNO3/NH3.
Câu 24. Phản ứng nào sau đây không đúng ?
A. C6H5OH + 2Br2  3,5-(Br)2C6H3OH + 2HBr
B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3  Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl
C. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl  C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O
D. C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O
Câu 25. Oxi hoá 4 g ancol đơn chức thì được 5,6 g một hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho hỗn hợp X tác
dụng hết với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì được bao nhiêu gam Ag?
A. 21,60 g
B. 10,80 g
C. 43,20 g
D. 20,52 g
Câu 26. Phản ứng nào sau đây tạo được xeton ?
A. CH3-CCH + H2O (Hg2+, 80oC)
B. CH2=CH–CH3 + H2O (xt H2SO4)
C. CH3–CH2–CHCl2 + NaOH
D. CH3–CH2–CH2–OH +CuO (t oC)
Câu 27. Trung hoµ 100g dung dÞch mét axit h÷u c¬ cã nång ®é 1,56% cÇn 150ml dung dÞch NaOH 0,2M.C«ng thøc cÊu
t¹o cña axit h÷u c¬ ®ã lµ:
A. HOOC(CH2)2COOH
B. CH2=CH-COOH
C. HOOC CH2COOH
D. CH3COOH

Câu 28.Xµ phßng hãa este C5H10O2 thu ®îc mét ancol . §un ancol nµy víi H2SO4 ®Æc ë 1700C ®îc hçn hîp c¸c olefin.
Có bao nhiêu este có tính chất trên.
(1). Propyl axetat
(2). isopropyl axetat
(3). sec-butyl fomat
(4). tert-butyl fomat
A. 1 este.
B. 2 este.
C. 3 este
D. 4 este.
Câu 29.§Ó xµ phßng ho¸ 10 kg chÊt bÐo cã chØ sè axit b»ng 7, ngêi ta ®un nãng víi dd chøa 1.42 kg NaOH. Sau ph¶n
øng, ®Ó trung hoµ hçn hîp cÇn dïng 500ml dd HCl 1M . Khèi lîng xµ phßng thu ®îc lµ
A. 10.425 kg
B. 10.3425 kg
C. 10.925 kg
D. 13,435 kg
Câu 30. Trïng ngng m gam glyxin, hiÖu suÊt 80%, thu ®îc polime vµ 21,6 gam níc. Gi¸ trÞ m lµ:
A.112, 5 gam
B. 72 gam
C. 90 gam
D. 85,5 gam.
Câu 31.Cho c¸c chÊt: ancol metylic, glixerol, glucoz¬, etilen glicol vµ axit axetic, protein, alanin. Sè chÊt t¸c dông ®îc
víi Cu(OH)2 lµ
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 6
Câu 32. Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự tính bazơ giảm dần :
C6H5NH2 (1) , C2H5NH2 (2) , (C6H5)2NH (3) , (C2H5)2NH (4) , NaOH (5) , NH3 (6) .
A. 5, 4, 2, 6, 1, 3
B. 3, 4, 6, 2, 1, 5
C. 3, 1, 6 , 2 , 4 , 5
D. 3, 1, 5, 4, 2, 6
Câu 33. Các chất trong dãy chất nào sau đây đều tham gia phản ứng tráng gương ?
A. Đimetyl xeton; metanal; mantozơ.
B. Saccarozơ; anđehit fomic; metyl fomiat
C. Metanol; metyl fomiat; glucozơ
D. Axit fomic; metyl fomiat; benzanđehit
Câu 34. Chất lỏng nào sau đây không hòa tan hoặc phá hủy được xenlulozơ ?
A. Nước Svayde (dung dịch [Cu (NH3)4](OH)2). B. Dung dịch H2SO4 80%.
C. Dung dịch NaOH + CS2.
D. Benzen.
Câu 35. Thùc hiÖn ph¶n øng este ho¸ gi÷a etilen glicol víi mét axit cacboxylic X thu ®îc este cã c«ng thøc ph©n tö lµ
C8H10O4 . Nếu cho 0,05 mol axit X phản ứng với 250 ml dung dịch KOH 0,16M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu
được chất rắn có giá trị m gam, m nhận giá trị nào sau đây:
A. 3,76 gam.
B. 3,80 gam.
C. 4,40 gam.
D. 5,12 gam.
Câu 36.Hîp chÊt X kh«ng no m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö C5H8O2 khi tham gia ph¶n øng xµ phßng hãa thu ®îc 1
an®ehit vµ 1 muèi cña axit h÷u c¬. Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña X lµ
A. 2
B.3
C.5
D.4
Câu 37.Cã 4 hîp chÊt h÷u c¬ c«ng thøc ph©n tö lÇn lît lµ : CH2O, CH2O2, C2H2O3 vµ C3H4O3. Sè chÊt võa t¸c dông víi
dd NaOH, võa t¸c dông víi Na, võa cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng lµ
A.1
B.2
C.3
D.4
Câu 38. Tên gọi nào sau đây là tên của hợp chất có công thức cấu tạo sau?
CH3 CH2 CH CHO
`
CH CH3
A. 2–etyl–3–metylbutanol
B. 2–etyl–3–metylbutan
CH3
C. 2–etyl–3–metylbutanal
D. 2–isopropylbutanal
O

o

AgNO / NH du

 Cl2 ,400 C
 H 2Oxt
t C, p
3
3
Câu 39. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: A 
B 
D 
 F 
 G (amoni acrylat). Các
chất A và D là
A. C2H6 và CH2=CH-CHO
B. C3H6 và CH2=CH-CHO
C. C3H8 và CH3-CH2-CH2-OH
D. C3H6 và CH2=CH-CH2OH
Câu 40. Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50M. Sau phản
ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai rượu đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn
của 2 este là
A. H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3.
B. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3.
C. H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH2CH3. D. CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3.
II. PHAÀN RIEÂNG: ( 10 Caâu).
Thí sinh chæ ñöôïc laøm moät trong hai phaàn: ( Phaàn A hoaëc phaàn B).
A. Theo chöông trình chuaån: [ 10 caâu – Töø caâu 41 ñeán caâu 50 ]
Câu 41. Trong công nghiệp, amoniac được tổng hợp theo phản ứng sau :
N2 (k) + 3H2 (k)
2NH3 (k), Ho298 = – 92,00 kJ
Để tăng hiệu suất tổng hợp amoniac cần
A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất của hỗn hợp phản ứng.
B. giảm nhiệt độ của hỗn hợp phản ứng.
C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất của hỗn hợp phản ứng.
D. duy trì nhiệt độ thích hợp và tăng áp suất của hỗn hợp phản ứng.

Câu 42. cho các phản ứng hóa học sau:
 O2

(1). C6H5CH(CH3)2 
+H O;H SO
2

2

o

4

xt,t
(2). CH2=CH2 + O2 
o

o

t

(4). CH3CH2OH + CuO 
o

HgSO4 ,t
(5). CH3-C ≡ CH + H2O 

o

HgSO4 ,t
xt,t


(3). CH4 + O2
(6). CH ≡ CH + H2O 
Có bao nhiêu phản ứng ở trên có thể tạo ra anđêhit hoặc xêtôn.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 43. Tìm nhận xét đúng:
A. Khi cho anđêhit cộng Hiđrô, hoặc phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Anđêhit đóng vai trò là chất khử.
B. Cho 1 mol anđêhit oxalic đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2 mol Ag.
C. Oxi hóa không hoàn toàn êtylen bằng Oxi có chất xúc tác thích hợp thu được anđêhit axêtic.
D. Khi oxi hóa ancol acrylic thu được đimêtyl xêtôn.
Câu 44.Cho dãy điện hoá gồm 3 cặp oxi hoá – khử sau : Fe2+/ Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/ Fe2+. K.luận nào sau đây là đúng ?
A. Cu có thể bị oxi hoá trong dung dịch FeCl2
B. Fe2+ có thể bị oxi hoá trong dung dịch CuCl2 Trang 32 / ñeà2
C. Fe không bị oxi hoá trong dung dịch FeCl3
D. Cu có thể bị oxi hoá trong dung dịch FeCl3
+ Crôm, Niken, chì , kẽm, vàng…
Câu 45.Để phục hồi những bức tranh cổ: Thường được vẽ bằng bột “trắng chì” có công thức Pb(OH)2.PbCO3. Lâu ngày
thường bị xám đen. Hóa chất nào sau đây dùng để phun vào bức tranh để bức tranh trắc trở lại.
A. H2O2
B. H2S
B. HgCl2
D. CuSO4.
Câu 46.Khi điện phân điện cực dương tan : dung dịch NiSO4. Cho biết các trình nào sau đây xảy ra ở điện cực.
A. Catot: sự khử ion Ni2+ ; Anốt: Sự oxi hóa phân tử H2O sinh ra O2.
B. Catôt: Sự khử ion Ni2+; Anôt sự oxi hóa Ni thành ion Ni2+.
C. Catôt: Sự oxi hóa Ni2+ ; Anôt: Sự khử ion H2O sinh ra O2.
D. Catôt: Sự oxi hóa Ni2+ ; Anôt: Sự khử Ni thành Ni2+.
Câu 47. Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than
trong một ngày đêm thì khối lượng SO2 do nhà máy xả vào khí quyển trong một năm là:
A. 1420 tấn.
B. 1250 tấn
C. 1530 tấn
D. 1460 tấn.
Câu 48. Phênol phản ứng được với bao nhiêu chất cho sau đây: dung dịch Brôm; Na, Na2CO3, NaOH, NaHCO3, Propen/
trong môi trường axit.
A. 3
B. 4
C. 5
D.6
Câu 49. Phân tích một đoạn policaproamit có khối lượng 29832 đvc. Hỏi đoạn polime trên được cấu thành từ bao nhiêu
mắc xích tương ứng:
A. 235
B. 228
C. 264
D. 301
Câu 50. Thuỷ phân 62,5g dung dịch Saccarozơ 17,1% trong môi trường axit thu được dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 dư
vào dung dịch X đun nhẹ thì khối lượng Ag thu được là:
A. 7,65g
B. 13,5g
C. 16g
D. 6,75g
B. Theo chöông trình naâng cao: [ 10 caâu : töø caâu 51 ñeán caâu 60]
Câu 51. Dùng quỳ tím thì có thể phân biệt 2 dung dịch nào trong các cặp dung dịch sau ?
A. NaHS, K2S
B. NaHCO3, NaHSO4 C. NaHCO3, Na2CO3 D. Na2CO3, K2S
Câu 52. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal, propan-2-on, pent-1-in.
(1) . Dung dịch brôm. (2). Dung dịch Ag(NH3)2OH
(3). H2/Ni, to.
A. thuốc thử (1)
B. Thuốc thử (2)
C. thuốc thử (1) hoặc (2).
D. thuốc thử (3).
 CH3 I
+HNO 2
 Z ( Z là hợp chất chứa C).
Câu 53. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: NH3 
 X  Y 
(1:1)
Z không thể là hợp chất nào sau đây:
A. CH3NH3NO2
B. CH3ONa.
C. HCHO.
D. CH3OCH3.
Câu 54. Pin điện hóa Cu-Ag bao gồm sự kết hợp điện cực chuẩn Ag và điện cực chuẩn đồng. Điều nào sau đây là đúng:
A. Ag đóng vai trò catot và Cu đóng vai trò anôt.
B.Nồng độ Ag+ và Cu2+ đều là 1mol/lít.
C. Tại anốt: xảy ra quá trình oxi hóa Ag+ thành Ag. D. Tại catốt: Xảy ra quá trình khử Cu2+ thành Cu.
Câu 55. Cho các chất sau đây: Cr(OH)2; Cr(OH)3; CrO; Cr2O3; CrO3. CuO, NiO, Al2O3 Có bao nhiêu chất có thể hòa tan
được trong dung dịch NaOH.
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 56. Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi hấp thụ
vào nước có sục khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Nếu Hiệu suất của quá trình là 100% thì thể tích của O2 đã tham gia
vào quá trình trên (đktc) là giá trị nào sau đây:
A. 1,12 lít
B. 2.24 lít
C. 3.36 lít
D. 4.48 lít.
Câu 57. Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau: Lấy 2 lít không khí rồi dẫn
qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585mg chất kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ không khí đã
có khí nào trong các khí sau đây ; sự nhiễm bẩn không khí trên có vượt mức cho phép không? Nếu biết hàm
lượng cho phép của khí đó là 0,01mg/l.
A. H2S, đã nhiểm bẩn
B. CO2, không bị nhiễm bẩn.
C. SO2, đã nhiễm bẩn
D. NH3, không bị nhiễm bẩn.

Câu 58. Điều chế một lượng thuốc nổ X người ta cho Glixerol phản ứng với HNO3 đậm đặc, lạnh. Cần phải thủy phân m
kg Tristêrin để cung cấp Glixerol cần dùng cho quá trình điều chế 10,215 tân thuốc nố trên. Biết hiệu suất của từng quá
trình đều đạt 90%.
A. 52424kg
B. 44500kg
C. 49444 kg.
D. 52135kg
Câu 59. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:
Fe, HCl dư
NaOH
HNO3 đặc, to
C6H6 
X 
Z
 Y 
Dung dịch của chất Z không có tính chất nào sau đây:
A. Phản ứng với dung dịch FeCl3.
B. Phản ứng với dung dịch H2SO4.
C. Phản ứng với dung dịch HNO2.
D. Phản ứng với dung dịch NaOH.
Câu 60. Cho các nhận định sau:
(1). Trong dung dịch Gclucôzơ: dạng chiếm tỉ lệ cao nhất là -Glucôzơ.
(2). Khi kết tinh Glucôzơ tạo ta hai dạng tinh thể có nhiệt độ sôi khác nhau.
(3). Mantôzơ có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch [Ag(NH3)2](OH).
(4). Trong dung dịch Fructôzơ chỉ tồn tại ở một dạng vòng 5 cạnh.
(5). Saccarozơ được tạo ta từ gốc -Glucozơ và  -Fructozơ.
Có bao nhiêu nhận định không đúng.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đề số 8.
1d
2a
3c
4b
5c
6b
7d
8b
9c
10b

11b
12b
13a
14b
15a
16d
17b
18b
19b
20d

21d
22a
23b
24a
25c
26a
27c
28a
29-b
30a

31d
32a
33d
34d
35c
36d
37c
38-c
39d
40-a

41d
42d
43c
44d
45a
46b
47d
48a
49c
50b

51b
53b
53a
54b
55a
56a
57a
58c
59d
60c
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Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1 ; Na = 23; K = 39 ; C = 12; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Al = 27; P = 31 ; S = 32
Cl = 35,5 ; Br = 80 ; Ca = 40 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Pb = 207 ; Ba = 137 ; Sr = 87,5 ; As = 75 ;Li = 7 ; Be = 9
I = 127 ; F = 19 ; Mn = 55 .
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44) :
Câu 1: Cho 0,1 mol FeS và 0,2 mol CuFeS2 tác dụng hoàn toàn với lượng HNO3 dư thu được dung dịch
A và khí NO ( không tạo muối NH4NO3) .Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được m (g)
kết tủa. Giá trị của m nào sau đây là phù hợp .
A. 51,7 g
B. 32,1 g
C. 116,5 g
D. 168,2 g
Câu 2: Na2SO3 , CaSO3 , Na2S , NaHSO3 , FeS , Fe2(SO4)3 , Fe(HCO3)2 ,Cu(NO3)2. Có bao nhiêu chất khi
tác dụng với H2SO4 đặc nóng có thể tạo khí SO2?
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 3: Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc , nóng dư thu được 4,48 lít
khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 35,7g.
B. 46,4g.
C. 37,2 g.
D. 77,7g.
Câu 4: Cho luồng khí NH3 dư lần lượt qua các bình chứa các chất sau : bình (1) chứa CuO nung nóng ;
bình (2) chứa AgCl trong H2O ; bình (3) chứa dung dịch SO2 ; bình (4) chứa dung dịch ZnSO4 ; bình (5)
chứa Fe(OH)2 ; bình (6) chứa dung dịch H3PO4 ; bình (7) chứa dung dịch AlCl3 . số bình xảy ra phản ứng
và số bình có chất không tan trong H2O sau phản ứng lần lượt là( các phản ứng xảy ra hòan toàn):
A. 5 và 4
B. 6 và 3
C. 7 và 4
D. 7 và 3
Câu 5: Để điều chế HX (X là halogen) người ta sử dụng phương pháp theo phương trình sau:
t0
NaX + H2SO4(đặc)
NaHSO4( hoặc Na2SO4) + HX .
HX nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trên:
A. HCl và HF
B.HCl ; HBr và HF
C.HF và HBr
D. HCl ; HF ; HI
Câu 6: M là axit hữu cơ khi cho 0,1mol M tác dụng hết với 250ml dung dịch NaOH 1M . Để trung hoà
lượng Axit còn dư thì cần 50ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được 18,925 g muối . CTCT của M là :
A. C2H2 (COOH)2
B. C6H8(COOH)2
C. C3H6(COOH)2
D.C3H7COOH
Câu 7: Khi hòa tan 3 muối A,B,C vào H2O thu được các ion sau : 0,295 mol Na+ ; 0,0225 mol Ba2+ ; 0,25
mol Cl- 0,09 mol NO3--. Hỏi A,B,C là các muối nào sau đây:
A. NaCl, BaCl2, NaNO3
B. NaCl, BaCl2, Ba(NO3)2
C.NaNO3, BaCl2, NaCl
D. Ba(NO3)2, NaNO3, BaCl2.
Câu 8: Cho 12,4g hỗn hợp A gồm 1 kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với HCl(dư) thu được
27,7g muối khan . Kim loại đó là:
A. Mg
B. Ca
C. Ba
D.Sr
Câu 9: Cho 2 chất hữu cơ đơn chức tác dụng với 0,05 mol NaOH thu được 0,04 mol rượu no, đơn chức
và 2 muối hữu cơ . Hỗn hợp ban đầu chứa :
A. 1 este và 1 axit
B. 2 este
C. 1 rượu , 1 este
D. 1 axit , 1 rượu .
+
Câu 10: Cho các chất sau : CH3NH2 ; CH3COONH4 ; CH3COOH ; H3N –CH2-COO -- ; HCOOCH3 ;
NaHCO3 ; C6H5ONa ; KHSO4 ; C2H5OH (đun nóng) ; +H3N-C2H2-COO.Cl - . Số chất tác dụng được với
dung dịch HCl là
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
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Câu 11: Phát biểu nào sau đây KHôNG ĐÚNG khi nói về hợp kim :
A. Hợp kim có những tính chất hóa học tương tự tính chất hóa học của các chất tạo nên hợp kim trong
hỗn hợp ban đầu .
B. Tính dẫn nhiệt , dẫn điện của hợp kim thường kém hơn các kim loại trong hỗn hợp ban đầu .
C. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn nhiệt độ nóng chảy của các kim loại trong hỗn
hợp kim loại ban đầu .
D. Hợp kim thường cứng và giòn hơn các chất trong hỗn hợp kim loại ban đầu .
Câu 12: Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :
A.Glucozơ, fructozơ, saccarozơ
B. Glucozơ, fructozơ , tinh bột
C. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ
D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ.
Câu 13: Đun nóng rượu A với hỗn hợp (lấy dư) KBr + H2SO4 đặc , thu được chất hữu cơ B. Hơi của 12,3
g chất B trên chiếm 1 thể tích bằng thể tích của 2,8 g Nitơ trong cùng 1 điều kiện .Khi đun nóng với CuO
rượu A biến thành anđehit. Công thức cấu tạo của A là :
A. CH3OH
B. C2H5OH
C. CH3CH2H2OH
D. CH3CH(OH)CH3
Câu 14: Cho 6,8 g hỗn hợp CH3COOC6H5 và C6H5COOCH3 tác dụng vừa đủ với NaOH thu được dd B ,
sau khi cô cạn dung dịch thu được 0,336 lít hơi (đktc) C không chứa H2O và a (g) chất rắn D . Tính khối
lượng của D (các phản ứng xảy hoàn toàn ):
A.5,03 g
B. 10,8 g
C.8,3 g
D. 9,09 g .
Câu 15: Cho các phản ứng sau :
X +
2HCl
→ Y (sản phẩm duy nhất )
Y + 2NaOH → 2NaCl + Z + H2O .
Z + 2CH3COOH → T ( tạp chức )
Biết X là hợp chất chỉ chứa các nhóm chức : -OH ; -NH2 ; -COOH và 50 đ.v.C < MX < 60 đ.v.C .
Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG về công thức hóa học của X.
A. X là 1 amin có 2 nhóm chức NH2 .
B. X có phân tử khối bằng 51 đ.v.C .
C. X có thể tác dụng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường .
D. X có 2 nhóm chức là –OH và -NH2 .
Câu 16: Khi cho CH3-NH2 dư lần lượt vào các dung dịch chứa các chất :FeCl3 ,AgNO3 ,Cu(NO3)2 , NaCl .
Số kết tủa tạo thành là:
A.O
B. 1
C.2
D.3
Câu 17: Hóa chất nào sau đây dung để tách nhanh bột Al ra khỏi hỗn hợp bột : Mg , Zn , Al , Cu .
A. Dung dịch NaOH và khí CO2
B. dung dịch NH3
C. Dung dịch H2SO4 đặc nguội
D. Dung dịch HCl và NaOH
Câu 18: Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG trong các phát biểu sau đây :
A. Khi cho tác phenol tác dụng với anđehit fomic lấy dư trong môi trường bazơ thì thu được sản
phẩm là 1 loại nhựa có mạng không gian .
B. Tơ poliamit bền trong các môi trường axit hoặc bazơ .
C. Dung dịch saccarozơ cho kết tủa khi cho vào dung dịch chứa AgNO3 /NH3 ( Ag2O /NH3) .
D. Dung dịch chứa HO- C6H4 –CH2OH tạo dịch màu xanh thẫm với Cu(OH)2 .
Câu 19: Cho 50g hỗn hợp A gồm FeCO3 (a % tạp chất trơ) và FeS2 (a % tạp chất trơ) nung nóng với 1
lượng không khí bằng 1,5 lần lượng O2 cần dùng trong 1 bình kín , sau khi các phản.ứng hòan toàn ,đưa
về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong bình không đổi và thu được hợp chất chứa b% Fe tương đương
22,4g Fe.Giá trị của a là : ( H=100%).
A. 2,8 %
B. 5,6%
C.1,8%
D. 0,8 %
Câu 20: Cho hỗn hợp A gồm 2 anđêhit no,mạch hở có không quá 2 nhóm chức trong phân tử .cho 10,2 g
A tác dụng với AgNO3/NH3 (dư) thu được 64,8 g kết tủa.mặt khác cho 12,75g A hóa hơi thì thu được 5,6
lít khí (đktc).CTCT của 2 anđêhit là:
A.HCHO ; CH2(CHO)2 .
B. CH3CHO ; (CHO)2.
C.CH3CHO ; CH2(CHO)2 .
D.CH3CHO ; CH3-CH2CHO.
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Câu 21: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3 ; 10,2% Al2O3 ; 9,8% Fe2O3 . Nung 200 g mẫu đá ở nhiệt độ cao
12000C ta thu được chất có khối lượng là 156 g. Hiệu suất của quá trình nung vôi là :
A. 22%.
B. 27,5%.
C. 62,5%.
D. 78%.
Câu 22: Cho 900 ml H2O vào 100 ml dung dịch A có pH=9. pH của dung dịch thu được :
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Câu 23: Polime A được tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và butađien 1,3 . Biết 6,234 g A
tác dụng vừa đủ với 3.807g Br2 . Tính tỉ lệ mắt xích butađien 1,3 và stiren trong plime trên .
A.1: 2
B. 2:1
C. 1:1
D. 1:3
Câu 24: Khi thực hiện phản ứng este giữa axit và rượu có chứa oxi đồng vị 17( có chứa trong H2O nặng)
thì thu được H2O nào sao đây :
A. H2O thường
B. H2O nặng
C. cả A và B đều đúng
D. cả A và B đều sai
Câu 25: Nguyên tố X có 2 electron hóa trị và nguyên tố Y có 5 electron hóa trị.Công thức của hợp chất tạo
bởi X và Y biết có 5 electron hóa trị.. Công thức của hợp chất tạo bởi X và Y có thể là:
A. X2Y3
B. X3Y2
C. X2Y5
D. X5Y2.
Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
+ Cl2
+ H 2O
+ Ag2O
CuO
A 
→ B 
→ D 
→ E 
→ G (Axit Acrylic)
NH3
5000 C
t0

Các chất A và D của sơ đồ trên là :
A. C3H8 và CH3CH2CH2OH
C. C2H6 và CH2 = CH – CHO
B. C3H6 và CH2 = CH – CHO
D. C3H6 và CH2 = CH – CH2 – OH
Câu 27: Cho m (g) 2 aminoaxit no đều chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH tác dụng với 110ml HCl 2M
được dd A , để trung hoà các chất trong A cần 140ml KOH 3 M . Nếu lấy m g 2 aminoaxit trên cho phản
ứng với Na (dư) thì thu được V (l) khí (đktc) . giá trị của V là:
A. 4,928 lít
B. 4,48 lít
C.9,408 lít
D. 2,24 lít
Câu 28: Cho 1 mol hỗn hợp gồm 3 hiđrocacbon . đốt cháy hòan toàn hỗn hợp trên rồi cho vào dung dịch
Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng lên 98,6g . hỗn hợp khí trên thuộc loại nào sau đây :
A. ankan
B. anken
C.ankađien
D. ankin
Câu 29: Nung một muối nitrat của 1 kim loại thu được đc hỗn hợp các sản phẩm trong đó tỉ lệ về thể tích
của NO2 và O2 là x (x > 4). muối đó là:
A. Cu(NO3)2
B. Fe(NO3)2
C. Al(NO3)3
D. AgNO3.
Câu 30: Hợp chất A là chất bột trắng không tan trong H2O , trương lên trong H2O nóng tạo thành hồ . Sản
phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân là chất B. Dưới tác dụng của các enzim của vi khuẩn axit lactic ,
chất B tạo thành chất C có 2 loại chức hóa học . Chất C có thể được tạo nên khi sữa bị chua . Hợp chất A
là .
A. Saccarozơ
B. Tinh bột
C. Xenlulozơ
D. Mantozơ .
Câu 31: Cho m(g) dung dịch HCl có nồng độ C% tác dụng hết với lượng dư hỗn hợp A gồm K và Mg
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy tạo ra 0,05m (g) khí H2 . Giá trị của C% là
A. 19,73 %
B. 91,25 %
C. 36,5 %
D. 73%
Câu 32: X , Y , Z là hợp chất vô cơ của một kim loại , khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu
vàng . Biết X tác dụng với Y thành Z . Nung Y ở nhiệt độ cao thu được Z , hơi nước và khí E , khí E là
hợp chất của cacbon . E tác dụng với X cho Y hoặc Z . Các chất X , Y , Z lần lượt là chất nào dưới đây
A . NaOH , Na2CO3 , NaHCO3, CO2
C . NaOH , NaHCO3 , Na2CO3 , CO2
B . KOH , KHCO3 , CO2 , K2CO3
D . NaOH , Na2CO3 , CO2 , NaHCO3
Câu 33: Mắc nối tiếp 2 bình điện phân AgNO3 và Cu(NO3)2 . Sau 1 thời gian thì thu được 1.08g Ag tại
catot của bình điện phân .Hỏi thu được bao nhiêu gam Cu trên catot của bình điện phân:
A.0,16 g
B.0,32 g
C.0.64 g
D. 0,72 g .
Câu 34: Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken . Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 6 . Đun nóng nhẹ A có
mặt chất xúc tác Ni thì A biến thành hỗn hợp khí B có tỉ khối đối với hiđro là 8 . Tìm công thức phân tử
của Anken (các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
A. C2H4
B. C3H6
C. C4H8
D. C5H10
Hồ Trương Quốc Dũng .Krông Pắc.Đắk Lắk
E-mail : forever_b47@yahoo.com

SV đại học BK TP HCM

Trang số 3/6 – mã đề thi 121

Câu 35: Cặp chất nào sau đây mỗi chất chứa cả 3 loại liên kết ( ion , công hóa trị và cho nhận ).
A. NaCl , H2O
B. NH4Cl , Al2O3
C. K2SO4 , KNO3
D. SO2 , SO3
Câu 36: Tính chất đặc trưng của lipit là:
1. chất lỏng
2. chất rắn
3. nhẹ hơn nước
4. không tan trong nước
5. tan trong xăng
6. dễ bị thủy phân
7. Tác dụng với kim loại kiềm.
8. cộng H2 vào gốc ruợu.
9. là este của axit béo.
Các tính chất không đúng là:
A. 1, 6, 8
B. 2, 5, 7
C. 1, 2, 7, 8
D 3, 6, 8
Câu 37: Cho hỗn hợp A gồm FeSy và CuxS theo tỉ lệ mol là 1:1 tác dụng hòan tòan với dung dịch HNO3
xảy ra theo phương trình sau :
FeSy + H+ + NO3-- → Fe3+ + SO42- + NH4+ + H2O
CuxS + H+ + NO3-- → Cu2+ + SO4 2- + NH4+ + H2O .
Công thức của các chất trong A là :
A. FeS và CuS
B. FeS và Cu2S
C. FeS2 và CuS
D. FeS2 và Cu2S .
Câu 38: Cho 3 khí A , B, C . Đốt cháy 1 V khí A cần 3V khí O2 sinh ra 1 V khí B và 1 V khí C. khí B là
oxit trong đó khối lượng oxi gấp 2,67 lần khối lượng nguyên tố tạo nên oxit đó . Khí C có khả năng làm
mất màu dung dịch Br2 . Công thức phân tử A và B là :
A. CO2 và SO2
B. CS2 và SO2
C. CS2 và CO2
D. CO2 và SO3
Câu 39: Liên kết hidro bền nhất trong hỗn hợp metanol – nước theo tỉ lệ mol 1:1 là:
A.

B.

O H
H

O H

CH 3
O H O H

CH 3

H

C.
D.

O H
CH 3

CH 3

O H
H

O H
O H

H

Câu 40: Khi cho m(g) hỗn hợp 2 kim loại là Fe và Cu ( Fe chiếm 30% về khối lượng) vào HNO3 có khối
lượng là 44,1 , khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A nặng 0,75m (g) , dung
dịch B và 5,6 lít hỗn hợp khí NO2 và NO (đktc). Cô cạn dụng dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan
A. 40,5 g
B. 36,3 g
C. 50,2 g
D. 50,4 g
Câu 41: Kim loại R tác dụng hết với m (g) H2SO4 đặc, nóng thì thu được dung dịch có khối lượng m (g)
khi khí SO2 đã bay ra hết . Kim loại R là kim loại nào sau đây .
A. Ag
B. Cu
C. Fe
D. Mg
Câu 42: Cho từ từ 0,15 mol KOH vào V (ml) H3PO4 1M sau phản ứng thu được dung dịch A , cô cạn dung
dịch A thì thu được 15,5 g muối khan . Thể tích V(ml) cần dùng (biết 0,05 lít ≤ V ≤ 0,3 lít ).
A. 60 ml
B. 80 ml
C. 100 ml
D. 200 ml
Câu 43: Criolit có công thức phân tử Na3AlF3 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng
chảy để sản xuất nhôm với lí do chính là
A. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 .
C. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy
B. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy
D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn
Câu 44: Xét phản ứng: FeS2 + H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
A. FeS2 bị oxi hóa tạo Fe2(SO4)3
C. FeS2 bị oxi hóa tạo Fe2(SO4)3 và SO2
B. H2SO4 bị oxi hóa tạo SO2
D. H2SO4 đã oxi hóa FeS2 tạo Fe3+ và SO42PHẦN RIÊNG
Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần sau : phần I hoặc phần II
Phần I . theo chương trình KHÔNG phân ban ( 6 câu , từ câu 45 đến câu 50 ) :
Câu 45: Cho 0,01 mol Fe và 0,015 mol Cu vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3 thì thu được m1 kết tủa
và dung dịch A. cho HCl dư vào dung dịch A rồi cho tiếp Cu vào đến các p.ứ xảy ra hòan toàn thì thấy
tiêu phí m2(g) Cu .giá trị của m1 và m2 là:(biết p.ứ tạo khí NO)
A. m1 = 4,32g ;m2 = 5,76g
B. m1 = 4,32g ; m2 = 6,4g
C. m1 = 6,48g ;m2 = 5,76g
D. m1 = 6,48g ; m2 = 6,72g
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Câu 46: Cho 16g Fe2O3 tác dụng với m g Al thu được hỗn hợp chất rắn A , cho A tác dụng với HCl dư thu
được 7,84l khí H2 ( các phản ứng xảy hòan toàn ). Giá trị của m là:
A. 5,4 g
B. 2,7 g
C. 9,54 g
D. 8,1 g
Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay
hơi hoàn toàn 5,06 g X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 g oxi trong cùng điều kiện.
Ở nhiệt độ phòng X không làm mất màu nước brom, nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun
nóng. CTCT của Y là:
CH

CH2

CH 2 CH3

CH3

A.
B.
C.
D.
Câu 48: A là 1 hiđrôcacbon có số nguyên tử C ≤ 6 . A tác dụng được với H2 theo tỉ lệ 1:1 với xúc tác Ni thu
được chất B .chất B tác dụng với khí Cl2 ( askt) thì thu được 4 dẫn xuất monoclorua. A không tác dụng với
dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường. Công thức cấu tạo của A là :
A. Xiclobutan
B. mêtyl xiclobutan
C. 2- mêtylbuten-1
D. 3,3-đimêtylbuten-1
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 g chất hữu cơ A , sản phẩm đốt cháy cho qua binh 1 đựng P2O5 , bình 2
đựng KOH. Tỉ lệ về độ tăng khối lượng của bình 1 so với bình 2 là 5,4 : 11. Công thức phân tử của A là
A. C3H6
B. C4H10
C. C3H8
D. C5H12
Câu 50: Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG khi nói về sự ăn mòn .
A. Kim loại nguyên chất dễ bị ăn mòn hơn so với kim loại lẫn tạp chất .
B. Trong hệ thống gồm nhiều kim loại , kim loại nào hoạt động mạnh hơn sẽ ưu tiên phản ứng trước ,
nghĩa là không dễ bị ăn mòn trước.
C. Hợp chất gồm 1 kim loại pha với phi kim nhúng trong dung dịch điện li sẽ hình thành 1 dòng điện một
chiều đơn giản .
D. Khi để 1 thanh Sắt nguyên chất ngoài không khí ẩm ( chỉ chứa hơi H2O , không chứa các tập chất)sẽ
xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa .
Phần II. Theo chương trình phân ban ( 6 câu , từ câu 50 đến câu 56 ):
Câu 51: Trong khí thải của khu công nghiệp có chứa một số khí độc gây ra mưa axit như SO2 , NO2 , HF.
Người ta có thể sử dụng hóa chất nào đơn giản và rẻ tiền để loại trừ các khí trên .
A. Ba(OH)2
B. KMnO4
C. Ca(OH)2
D. dung dịch Br2
Câu 52: Cho phản ứng xảy ra trong pin điện hóa : Fe (r) + 2Ag+ (dd)  Fe2+ (dd) + 2Ag (r)
Biết E0 Fe2+/ Fe = - 0,44V và E0 Ag+/Ag = + 0,80 V .
Suất điện động chuẩn của pin điện hóa này là :
A. 2.04 V
B. 1,24 V
C. 0,36 V
D. 0,72 V .
Câu 53: Cho 5,8g FeCO3 tác dụng vừa đủ với 1 lượng HNO3 (loãng) thu được hỗn hợp khí NO và CO2
và dung dịch X. cho HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y,dung dịch Y hòa tan được tối đa m(g) Cu
sinh ra khí khí NO. giá trị của m là:
A. 9,6g
B.11,2g
C. 14,4g
D.16g
Câu 54: Để điều chế photpho (ở dạng P) người ta trộn 1 loại quặng có chứa Ca3(PO4)2 với SiO2 và lượng
cacbon vừa đủ và nung trong lò với nhiệt độ cao ( 20000C ) . Nếu từ 1 tấn quặng chứa 62% là Ca3(PO4)2 thì
sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu tấn Photpho biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%.
A. 12,4 kg
B. 137,78 kg
C. 124 kg
D. 111,6 kg.
Câu 55: Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG.
A. C2H5Cl là 1 dẫn xuất halogen chứ không phải là este .
B. Để điều chế phenyl axêtat thì ta cho axit axêtic tác dụng với phenol trong môi trường H+.
C. NO2 có khả năng trùng hợp tạo thành N2O4 do còn 1 electron độc thân còn CO2 thì không có khả năng .
D. Cu tác dụng với HNO3 thì có thể tạo các khí NO , NO2 , N2 hay N2O tùy theo nồng độ của HNO3
Hồ Trương Quốc Dũng .Krông Pắc.Đắk Lắk
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Câu 56: Axeton có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây :
A. CH3-MgBr ;NaHSO3 ; AgNO3/NH3 ; H2 .
C. HCN ; CH3-MgBr ; NaHSO3 ; H2 ; Cu(OH)2/OHB. I2/NaOH ; Cu(OH)2/OH- ; NH2-OH ; H2 .
D. CH3-MgBr ; H2 ; HCN ; H2N-NHC6H5
----------------HẾT------------------

ĐÁP ÁN :

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Phương án
D
D
C
B
A
A
A
B
A
C
C
D
C
D

Câu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Phương án
C
D
C
A
B
B
C
A
A
C
B
D
D
A

Câu
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Phương án
B
B
A
C
B
B
C
C
B
C
A
A
B
C

Câu
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Phương án
A
B
D
D
A
B
D
C
C
B
D
D
C
D
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI XÉM CHÍNH THỨC

(đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
Môn thi :HÓA HỌC , khối A1 , B1 .
Thời gian làm bài 90 phút .

Họ và tên thí sinh :……………………………………….
Số kí danh :……………………………………………….

Mã đề 121

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1 ; Na = 23; K = 39 ; C = 12; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Al = 27; P = 31 ; S = 32
Cl = 35,5 ; Br = 80 ; Ca = 40 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Pb = 207 ; Ba = 137 ; Sr = 87,5 ; As = 75 ;Li = 7 ; Be = 9
I = 127 ; F = 19 ; Mn = 55 .
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44) :
Câu 1: Cho 0,1 mol FeS và 0,2 mol CuFeS2 tác dụng hoàn toàn với lượng HNO3 dư thu được dung dịch
A và khí NO ( không tạo muối NH4NO3) .Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được m (g)
kết tủa. Giá trị của m nào sau đây là phù hợp .
A. 51,7 g
B. 32,1 g
C. 116,5 g
D. 168,2 g
Câu 2: Na2SO3 , CaSO3 , Na2S , NaHSO3 , FeS , Fe2(SO4)3 , Fe(HCO3)2 ,Cu(NO3)2. Có bao nhiêu chất khi
tác dụng với H2SO4 đặc nóng có thể tạo khí SO2?
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 3: Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc , nóng dư thu được 4,48 lít
khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 35,7g.
B. 46,4g.
C. 37,2 g.
D. 77,7g.
Câu 4: Cho luồng khí NH3 dư lần lượt qua các bình chứa các chất sau : bình (1) chứa CuO nung nóng ;
bình (2) chứa AgCl trong H2O ; bình (3) chứa dung dịch SO2 ; bình (4) chứa dung dịch ZnSO4 ; bình (5)
chứa Fe(OH)2 ; bình (6) chứa dung dịch H3PO4 ; bình (7) chứa dung dịch AlCl3 . số bình xảy ra phản ứng
và số bình có chất không tan trong H2O sau phản ứng lần lượt là( các phản ứng xảy ra hòan toàn):
A. 5 và 4
B. 6 và 3
C. 7 và 4
D. 7 và 3
Câu 5: Để điều chế HX (X là halogen) người ta sử dụng phương pháp theo phương trình sau:
t0
NaX + H2SO4(đặc)
NaHSO4( hoặc Na2SO4) + HX .
HX nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trên:
A. HCl và HF
B.HCl ; HBr và HF
C.HF và HBr
D. HCl ; HF ; HI
Câu 6: M là axit hữu cơ khi cho 0,1mol M tác dụng hết với 250ml dung dịch NaOH 1M . Để trung hoà
lượng Axit còn dư thì cần 50ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được 18,925 g muối . CTCT của M là :
A. C2H2 (COOH)2
B. C6H8(COOH)2
C. C3H6(COOH)2
D.C3H7COOH
Câu 7: Khi hòa tan 3 muối A,B,C vào H2O thu được các ion sau : 0,295 mol Na+ ; 0,0225 mol Ba2+ ; 0,25
mol Cl- 0,09 mol NO3--. Hỏi A,B,C là các muối nào sau đây:
A. NaCl, BaCl2, NaNO3
B. NaCl, BaCl2, Ba(NO3)2
C.NaNO3, BaCl2, NaCl
D. Ba(NO3)2, NaNO3, BaCl2.
Câu 8: Cho 12,4g hỗn hợp A gồm 1 kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với HCl(dư) thu được
27,7g muối khan . Kim loại đó là:
A. Mg
B. Ca
C. Ba
D.Sr
Câu 9: Cho 2 chất hữu cơ đơn chức tác dụng với 0,05 mol NaOH thu được 0,04 mol rượu no, đơn chức
và 2 muối hữu cơ . Hỗn hợp ban đầu chứa :
A. 1 este và 1 axit
B. 2 este
C. 1 rượu , 1 este
D. 1 axit , 1 rượu .
+
Câu 10: Cho các chất sau : CH3NH2 ; CH3COONH4 ; CH3COOH ; H3N –CH2-COO -- ; HCOOCH3 ;
NaHCO3 ; C6H5ONa ; KHSO4 ; C2H5OH (đun nóng) ; +H3N-C2H2-COO.Cl - . Số chất tác dụng được với
dung dịch HCl là
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
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Câu 11: Phát biểu nào sau đây KHôNG ĐÚNG khi nói về hợp kim :
A. Hợp kim có những tính chất hóa học tương tự tính chất hóa học của các chất tạo nên hợp kim trong
hỗn hợp ban đầu .
B. Tính dẫn nhiệt , dẫn điện của hợp kim thường kém hơn các kim loại trong hỗn hợp ban đầu .
C. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn nhiệt độ nóng chảy của các kim loại trong hỗn
hợp kim loại ban đầu .
D. Hợp kim thường cứng và giòn hơn các chất trong hỗn hợp kim loại ban đầu .
Câu 12: Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :
A.Glucozơ, fructozơ, saccarozơ
B. Glucozơ, fructozơ , tinh bột
C. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ
D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ.
Câu 13: Đun nóng rượu A với hỗn hợp (lấy dư) KBr + H2SO4 đặc , thu được chất hữu cơ B. Hơi của 12,3
g chất B trên chiếm 1 thể tích bằng thể tích của 2,8 g Nitơ trong cùng 1 điều kiện .Khi đun nóng với CuO
rượu A biến thành anđehit. Công thức cấu tạo của A là :
A. CH3OH
B. C2H5OH
C. CH3CH2H2OH
D. CH3CH(OH)CH3
Câu 14: Cho 6,8 g hỗn hợp CH3COOC6H5 và C6H5COOCH3 tác dụng vừa đủ với NaOH thu được dd B ,
sau khi cô cạn dung dịch thu được 0,336 lít hơi (đktc) C không chứa H2O và a (g) chất rắn D . Tính khối
lượng của D (các phản ứng xảy hoàn toàn ):
A.5,03 g
B. 10,8 g
C.8,3 g
D. 9,09 g .
Câu 15: Cho các phản ứng sau :
X +
2HCl
→ Y (sản phẩm duy nhất )
Y + 2NaOH → 2NaCl + Z + H2O .
Z + 2CH3COOH → T ( tạp chức )
Biết X là hợp chất chỉ chứa các nhóm chức : -OH ; -NH2 ; -COOH và 50 đ.v.C < MX < 60 đ.v.C .
Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG về công thức hóa học của X.
A. X là 1 amin có 2 nhóm chức NH2 .
B. X có phân tử khối bằng 51 đ.v.C .
C. X có thể tác dụng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường .
D. X có 2 nhóm chức là –OH và -NH2 .
Câu 16: Khi cho CH3-NH2 dư lần lượt vào các dung dịch chứa các chất :FeCl3 ,AgNO3 ,Cu(NO3)2 , NaCl .
Số kết tủa tạo thành là:
A.O
B. 1
C.2
D.3
Câu 17: Hóa chất nào sau đây dung để tách nhanh bột Al ra khỏi hỗn hợp bột : Mg , Zn , Al , Cu .
A. Dung dịch NaOH và khí CO2
B. dung dịch NH3
C. Dung dịch H2SO4 đặc nguội
D. Dung dịch HCl và NaOH
Câu 18: Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG trong các phát biểu sau đây :
A. Khi cho tác phenol tác dụng với anđehit fomic lấy dư trong môi trường bazơ thì thu được sản
phẩm là 1 loại nhựa có mạng không gian .
B. Tơ poliamit bền trong các môi trường axit hoặc bazơ .
C. Dung dịch saccarozơ cho kết tủa khi cho vào dung dịch chứa AgNO3 /NH3 ( Ag2O /NH3) .
D. Dung dịch chứa HO- C6H4 –CH2OH tạo dịch màu xanh thẫm với Cu(OH)2 .
Câu 19: Cho 50g hỗn hợp A gồm FeCO3 (a % tạp chất trơ) và FeS2 (a % tạp chất trơ) nung nóng với 1
lượng không khí bằng 1,5 lần lượng O2 cần dùng trong 1 bình kín , sau khi các phản.ứng hòan toàn ,đưa
về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong bình không đổi và thu được hợp chất chứa b% Fe tương đương
22,4g Fe.Giá trị của a là : ( H=100%).
A. 2,8 %
B. 5,6%
C.1,8%
D. 0,8 %
Câu 20: Cho hỗn hợp A gồm 2 anđêhit no,mạch hở có không quá 2 nhóm chức trong phân tử .cho 10,2 g
A tác dụng với AgNO3/NH3 (dư) thu được 64,8 g kết tủa.mặt khác cho 12,75g A hóa hơi thì thu được 5,6
lít khí (đktc).CTCT của 2 anđêhit là:
A.HCHO ; CH2(CHO)2 .
B. CH3CHO ; (CHO)2.
C.CH3CHO ; CH2(CHO)2 .
D.CH3CHO ; CH3-CH2CHO.
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Câu 21: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3 ; 10,2% Al2O3 ; 9,8% Fe2O3 . Nung 200 g mẫu đá ở nhiệt độ cao
12000C ta thu được chất có khối lượng là 156 g. Hiệu suất của quá trình nung vôi là :
A. 22%.
B. 27,5%.
C. 62,5%.
D. 78%.
Câu 22: Cho 900 ml H2O vào 100 ml dung dịch A có pH=9. pH của dung dịch thu được :
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Câu 23: Polime A được tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và butađien 1,3 . Biết 6,234 g A
tác dụng vừa đủ với 3.807g Br2 . Tính tỉ lệ mắt xích butađien 1,3 và stiren trong plime trên .
A.1: 2
B. 2:1
C. 1:1
D. 1:3
Câu 24: Khi thực hiện phản ứng este giữa axit và rượu có chứa oxi đồng vị 17( có chứa trong H2O nặng)
thì thu được H2O nào sao đây :
A. H2O thường
B. H2O nặng
C. cả A và B đều đúng
D. cả A và B đều sai
Câu 25: Nguyên tố X có 2 electron hóa trị và nguyên tố Y có 5 electron hóa trị.Công thức của hợp chất tạo
bởi X và Y biết có 5 electron hóa trị.. Công thức của hợp chất tạo bởi X và Y có thể là:
A. X2Y3
B. X3Y2
C. X2Y5
D. X5Y2.
Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
+ Cl2
+ H 2O
+ Ag2O
CuO
A 
→ B 
→ D 
→ E 
→ G (Axit Acrylic)
NH3
5000 C
t0

Các chất A và D của sơ đồ trên là :
A. C3H8 và CH3CH2CH2OH
C. C2H6 và CH2 = CH – CHO
B. C3H6 và CH2 = CH – CHO
D. C3H6 và CH2 = CH – CH2 – OH
Câu 27: Cho m (g) 2 aminoaxit no đều chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH tác dụng với 110ml HCl 2M
được dd A , để trung hoà các chất trong A cần 140ml KOH 3 M . Nếu lấy m g 2 aminoaxit trên cho phản
ứng với Na (dư) thì thu được V (l) khí (đktc) . giá trị của V là:
A. 4,928 lít
B. 4,48 lít
C.9,408 lít
D. 2,24 lít
Câu 28: Cho 1 mol hỗn hợp gồm 3 hiđrocacbon . đốt cháy hòan toàn hỗn hợp trên rồi cho vào dung dịch
Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng lên 98,6g . hỗn hợp khí trên thuộc loại nào sau đây :
A. ankan
B. anken
C.ankađien
D. ankin
Câu 29: Nung một muối nitrat của 1 kim loại thu được đc hỗn hợp các sản phẩm trong đó tỉ lệ về thể tích
của NO2 và O2 là x (x > 4). muối đó là:
A. Cu(NO3)2
B. Fe(NO3)2
C. Al(NO3)3
D. AgNO3.
Câu 30: Hợp chất A là chất bột trắng không tan trong H2O , trương lên trong H2O nóng tạo thành hồ . Sản
phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân là chất B. Dưới tác dụng của các enzim của vi khuẩn axit lactic ,
chất B tạo thành chất C có 2 loại chức hóa học . Chất C có thể được tạo nên khi sữa bị chua . Hợp chất A
là .
A. Saccarozơ
B. Tinh bột
C. Xenlulozơ
D. Mantozơ .
Câu 31: Cho m(g) dung dịch HCl có nồng độ C% tác dụng hết với lượng dư hỗn hợp A gồm K và Mg
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy tạo ra 0,05m (g) khí H2 . Giá trị của C% là
A. 19,73 %
B. 91,25 %
C. 36,5 %
D. 73%
Câu 32: X , Y , Z là hợp chất vô cơ của một kim loại , khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu
vàng . Biết X tác dụng với Y thành Z . Nung Y ở nhiệt độ cao thu được Z , hơi nước và khí E , khí E là
hợp chất của cacbon . E tác dụng với X cho Y hoặc Z . Các chất X , Y , Z lần lượt là chất nào dưới đây
A . NaOH , Na2CO3 , NaHCO3, CO2
C . NaOH , NaHCO3 , Na2CO3 , CO2
B . KOH , KHCO3 , CO2 , K2CO3
D . NaOH , Na2CO3 , CO2 , NaHCO3
Câu 33: Mắc nối tiếp 2 bình điện phân AgNO3 và Cu(NO3)2 . Sau 1 thời gian thì thu được 1.08g Ag tại
catot của bình điện phân .Hỏi thu được bao nhiêu gam Cu trên catot của bình điện phân:
A.0,16 g
B.0,32 g
C.0.64 g
D. 0,72 g .
Câu 34: Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken . Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 6 . Đun nóng nhẹ A có
mặt chất xúc tác Ni thì A biến thành hỗn hợp khí B có tỉ khối đối với hiđro là 8 . Tìm công thức phân tử
của Anken (các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
A. C2H4
B. C3H6
C. C4H8
D. C5H10
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Câu 35: Cặp chất nào sau đây mỗi chất chứa cả 3 loại liên kết ( ion , công hóa trị và cho nhận ).
A. NaCl , H2O
B. NH4Cl , Al2O3
C. K2SO4 , KNO3
D. SO2 , SO3
Câu 36: Tính chất đặc trưng của lipit là:
1. chất lỏng
2. chất rắn
3. nhẹ hơn nước
4. không tan trong nước
5. tan trong xăng
6. dễ bị thủy phân
7. Tác dụng với kim loại kiềm.
8. cộng H2 vào gốc ruợu.
9. là este của axit béo.
Các tính chất không đúng là:
A. 1, 6, 8
B. 2, 5, 7
C. 1, 2, 7, 8
D 3, 6, 8
Câu 37: Cho hỗn hợp A gồm FeSy và CuxS theo tỉ lệ mol là 1:1 tác dụng hòan tòan với dung dịch HNO3
xảy ra theo phương trình sau :
FeSy + H+ + NO3-- → Fe3+ + SO42- + NH4+ + H2O
CuxS + H+ + NO3-- → Cu2+ + SO4 2- + NH4+ + H2O .
Công thức của các chất trong A là :
A. FeS và CuS
B. FeS và Cu2S
C. FeS2 và CuS
D. FeS2 và Cu2S .
Câu 38: Cho 3 khí A , B, C . Đốt cháy 1 V khí A cần 3V khí O2 sinh ra 1 V khí B và 1 V khí C. khí B là
oxit trong đó khối lượng oxi gấp 2,67 lần khối lượng nguyên tố tạo nên oxit đó . Khí C có khả năng làm
mất màu dung dịch Br2 . Công thức phân tử A và B là :
A. CO2 và SO2
B. CS2 và SO2
C. CS2 và CO2
D. CO2 và SO3
Câu 39: Liên kết hidro bền nhất trong hỗn hợp metanol – nước theo tỉ lệ mol 1:1 là:
A.

B.

O H
H

O H

CH 3
O H O H

CH 3

H

C.
D.

O H
CH 3

CH 3

O H
H

O H
O H

H

Câu 40: Khi cho m(g) hỗn hợp 2 kim loại là Fe và Cu ( Fe chiếm 30% về khối lượng) vào HNO3 có khối
lượng là 44,1 , khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A nặng 0,75m (g) , dung
dịch B và 5,6 lít hỗn hợp khí NO2 và NO (đktc). Cô cạn dụng dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan
A. 40,5 g
B. 36,3 g
C. 50,2 g
D. 50,4 g
Câu 41: Kim loại R tác dụng hết với m (g) H2SO4 đặc, nóng thì thu được dung dịch có khối lượng m (g)
khi khí SO2 đã bay ra hết . Kim loại R là kim loại nào sau đây .
A. Ag
B. Cu
C. Fe
D. Mg
Câu 42: Cho từ từ 0,15 mol KOH vào V (ml) H3PO4 1M sau phản ứng thu được dung dịch A , cô cạn dung
dịch A thì thu được 15,5 g muối khan . Thể tích V(ml) cần dùng (biết 0,05 lít ≤ V ≤ 0,3 lít ).
A. 60 ml
B. 80 ml
C. 100 ml
D. 200 ml
Câu 43: Criolit có công thức phân tử Na3AlF3 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng
chảy để sản xuất nhôm với lí do chính là
A. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 .
C. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy
B. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy
D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn
Câu 44: Xét phản ứng: FeS2 + H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
A. FeS2 bị oxi hóa tạo Fe2(SO4)3
C. FeS2 bị oxi hóa tạo Fe2(SO4)3 và SO2
B. H2SO4 bị oxi hóa tạo SO2
D. H2SO4 đã oxi hóa FeS2 tạo Fe3+ và SO42PHẦN RIÊNG
Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần sau : phần I hoặc phần II
Phần I . theo chương trình KHÔNG phân ban ( 6 câu , từ câu 45 đến câu 50 ) :
Câu 45: Cho 0,01 mol Fe và 0,015 mol Cu vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3 thì thu được m1 kết tủa
và dung dịch A. cho HCl dư vào dung dịch A rồi cho tiếp Cu vào đến các p.ứ xảy ra hòan toàn thì thấy
tiêu phí m2(g) Cu .giá trị của m1 và m2 là:(biết p.ứ tạo khí NO)
A. m1 = 4,32g ;m2 = 5,76g
B. m1 = 4,32g ; m2 = 6,4g
C. m1 = 6,48g ;m2 = 5,76g
D. m1 = 6,48g ; m2 = 6,72g
Hồ Trương Quốc Dũng .Krông Pắc.Đắk Lắk
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Câu 46: Cho 16g Fe2O3 tác dụng với m g Al thu được hỗn hợp chất rắn A , cho A tác dụng với HCl dư thu
được 7,84l khí H2 ( các phản ứng xảy hòan toàn ). Giá trị của m là:
A. 5,4 g
B. 2,7 g
C. 9,54 g
D. 8,1 g
Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay
hơi hoàn toàn 5,06 g X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 g oxi trong cùng điều kiện.
Ở nhiệt độ phòng X không làm mất màu nước brom, nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun
nóng. CTCT của Y là:
CH

CH2

CH 2 CH3

CH3

A.
B.
C.
D.
Câu 48: A là 1 hiđrôcacbon có số nguyên tử C ≤ 6 . A tác dụng được với H2 theo tỉ lệ 1:1 với xúc tác Ni thu
được chất B .chất B tác dụng với khí Cl2 ( askt) thì thu được 4 dẫn xuất monoclorua. A không tác dụng với
dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường. Công thức cấu tạo của A là :
A. Xiclobutan
B. mêtyl xiclobutan
C. 2- mêtylbuten-1
D. 3,3-đimêtylbuten-1
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 g chất hữu cơ A , sản phẩm đốt cháy cho qua binh 1 đựng P2O5 , bình 2
đựng KOH. Tỉ lệ về độ tăng khối lượng của bình 1 so với bình 2 là 5,4 : 11. Công thức phân tử của A là
A. C3H6
B. C4H10
C. C3H8
D. C5H12
Câu 50: Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG khi nói về sự ăn mòn .
A. Kim loại nguyên chất dễ bị ăn mòn hơn so với kim loại lẫn tạp chất .
B. Trong hệ thống gồm nhiều kim loại , kim loại nào hoạt động mạnh hơn sẽ ưu tiên phản ứng trước ,
nghĩa là không dễ bị ăn mòn trước.
C. Hợp chất gồm 1 kim loại pha với phi kim nhúng trong dung dịch điện li sẽ hình thành 1 dòng điện một
chiều đơn giản .
D. Khi để 1 thanh Sắt nguyên chất ngoài không khí ẩm ( chỉ chứa hơi H2O , không chứa các tập chất)sẽ
xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa .
Phần II. Theo chương trình phân ban ( 6 câu , từ câu 50 đến câu 56 ):
Câu 51: Trong khí thải của khu công nghiệp có chứa một số khí độc gây ra mưa axit như SO2 , NO2 , HF.
Người ta có thể sử dụng hóa chất nào đơn giản và rẻ tiền để loại trừ các khí trên .
A. Ba(OH)2
B. KMnO4
C. Ca(OH)2
D. dung dịch Br2
Câu 52: Cho phản ứng xảy ra trong pin điện hóa : Fe (r) + 2Ag+ (dd)  Fe2+ (dd) + 2Ag (r)
Biết E0 Fe2+/ Fe = - 0,44V và E0 Ag+/Ag = + 0,80 V .
Suất điện động chuẩn của pin điện hóa này là :
A. 2.04 V
B. 1,24 V
C. 0,36 V
D. 0,72 V .
Câu 53: Cho 5,8g FeCO3 tác dụng vừa đủ với 1 lượng HNO3 (loãng) thu được hỗn hợp khí NO và CO2
và dung dịch X. cho HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y,dung dịch Y hòa tan được tối đa m(g) Cu
sinh ra khí khí NO. giá trị của m là:
A. 9,6g
B.11,2g
C. 14,4g
D.16g
Câu 54: Để điều chế photpho (ở dạng P) người ta trộn 1 loại quặng có chứa Ca3(PO4)2 với SiO2 và lượng
cacbon vừa đủ và nung trong lò với nhiệt độ cao ( 20000C ) . Nếu từ 1 tấn quặng chứa 62% là Ca3(PO4)2 thì
sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu tấn Photpho biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%.
A. 12,4 kg
B. 137,78 kg
C. 124 kg
D. 111,6 kg.
Câu 55: Nhận xét nào sau đây là ĐÚNG.
A. C2H5Cl là 1 dẫn xuất halogen chứ không phải là este .
B. Để điều chế phenyl axêtat thì ta cho axit axêtic tác dụng với phenol trong môi trường H+.
C. NO2 có khả năng trùng hợp tạo thành N2O4 do còn 1 electron độc thân còn CO2 thì không có khả năng .
D. Cu tác dụng với HNO3 thì có thể tạo các khí NO , NO2 , N2 hay N2O tùy theo nồng độ của HNO3
Hồ Trương Quốc Dũng .Krông Pắc.Đắk Lắk
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Câu 56: Axeton có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây :
A. CH3-MgBr ;NaHSO3 ; AgNO3/NH3 ; H2 .
C. HCN ; CH3-MgBr ; NaHSO3 ; H2 ; Cu(OH)2/OHB. I2/NaOH ; Cu(OH)2/OH- ; NH2-OH ; H2 .
D. CH3-MgBr ; H2 ; HCN ; H2N-NHC6H5
----------------HẾT------------------

ĐÁP ÁN :

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Phương án
D
D
C
B
A
A
A
B
A
C
C
D
C
D

Câu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Phương án
C
D
C
A
B
B
C
A
A
C
B
D
D
A

Câu
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Phương án
B
B
A
C
B
B
C
C
B
C
A
A
B
C

Câu
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Phương án
A
B
D
D
A
B
D
C
C
B
D
D
C
D

SV đại học BK TP HCM

Trang số 6/6 – mã đề thi 121

tnthatinh sưu tầm

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ TĨNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 06-07
Môn thi : Hoá Học
Thời gian làm bài : 90 phút
Số câu trắc nghiệm : 50 câu
Đề thi có 4 trang

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

Mã đề thi: 001

Kết luận nào biểu thị đúng về kích thước của nguyên tử và ion?
A. Na < Na+, F > F-.
B. Na < Na+, F < F-.
+
C. Na > Na , F > F .
D. Na > Na+, F < F-.
Câu 2.
Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X.
Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X thu được kết tủa. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần thể
tích dung dịch HCl 0,5M là
A. 110ml.
B. 90ml.
C. 70ml.
D. 80ml.
Câu 3.
Mỗi chất và ion trong dãy sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá:
A. SO2, S, Fe3+.
B. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4.
C. SO2, Fe2+, S, Cl2. D. SO2, S, Fe2+, F2.
Câu 4.
Kim loại nhôm bị oxi hoá trong dung dịch kiềm (dd NaOH). Trong quá trình đó chất oxi hoá là:
A. Al.
B. H2O.
C. NaOH.
D. H2O và NaOH.
Câu 5.
Mỗi phân tử và ion trong dãy sau vừa có tính axit, vừa có tính bazơ
A. HSO4-, ZnO, Al2O3, HCO3-, H2O, CaO
B. NH4+, HCO3-, CH3COO-.
C. ZnO, Al2O3, HCO3 , H2O.
D. HCO3-, Al2O3, Al3+, BaO.
2+
2+
Câu 6.
Dung dịch Y chứa Ca 0,1 mol , Mg 0,3 mol, Cl- 0,4 mol , HCO3- y mol. Khi cô cạn dung dịch Y
ta thu được muối khan có khối lượng là
A. 37,4g.
B. 49,8g.
C. 25,4g.
D. 30,5g.
Câu 7
Mỗi chất trong dãy sau chỉ phản ứng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng mà không phản ứng với
dung dịch axit sunfuric loãng
A. Al, Fe, FeS2, CuO.
B. Cu, S.
C. Al, Fe, FeS2, Cu,.
D. S, BaCl2 .
Câu 1.

t
2O
Câu 8
Cho sơ đồ phản ứng:
X H

 ddX HCl

 Y NaOH
 Khí X HNO
3  Z 
T + H2O.
Trong đó X là:
A. NH3.
B. CO2.
C. SO2.
D. NO2.
Câu 9
Cho 8,00 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0,75M thu
được khí H2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:
A. 22,2gam.
B. 25,95gam.
C. 22,2gam ≤ m ≤ 25,95gam.
D. 22,2gam ≤ m ≤ 27,2gam.
Câu 10.
Cho 1,04 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0,672 lít khí thoát ra
ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là:
A. 3,92gam.
B. 1,68gam.
C. 0,46gam.
D. 2,08gam.
Câu 11.
Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, BaCl2 cần dùng 2 hoá chất là:
A. dd Na2CO3, dd HCl
B dd NaOH,dd H2SO4.
C dd Na2SO4, dd HCl.
D. dd AgNO3, dd NaOH.
Câu 12.
Để phân biệt 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 chỉ cần dùng một thuốc thử là
A. Na2CO3.
B. Al.
C. BaCO3.
D. Quỳ tím
Câu 13.
Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa
b mol HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a=b.
B. a=2b.
C. b=5a.
D. a< b <5a.
Câu 14.
Cho 11,1 gam hỗn hợp hai muối sunfít trung hoà của 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tan hoàn
toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí SO2(đktc). Hai kim loại đó là:
A . Li,Na.
B. Na,K.
C. K,Cs.
D. Na, Cs.
Câu 15
Khi phản ứng với Fe2+ trong môi trường axit, lí do nào sau đây khiến MnO4- mất màu?
A. MnO4- tạo phức với Fe2+.
B. MnO4- bị khử cho tới Mn2+ không màu.
C. MnO4 bị oxi hoá.
D. MnO4- không màu trong dung dịch axit.
0
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Câu 16
Cho một gam bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thu được 1,24 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe dư.
Lượng Fe dư là:
A. 0,036g.
B. 0,44g.
C. 0,87g.
D. 1,62g.
Câu 17.
Để khử hoàn toàn 6,4 gam một oxít kim loại cần 0,12 mol khí H2. Mặt khác lấy lượng kim loại tạo
thành cho tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 0,08 mol H2. Công thức oxit kim loại đó là:
A. CuO.
B. Al2O3.
C. Fe3O4.
D. Fe2O3.
Câu 18.
Đốt cháy hoàn toàn 8,8gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. Cho khí này sục vào Vml dung dịch
NaOH 25%(d=1,28g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là
A. 50ml.
B. 75ml.
C. 100ml.
D. 120ml.
Câu 19.
Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X
thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 15 gam.
B. 5 gam.
C. 10 gam.
D. 0 gam.
Câu 20.
Cho các phản ứng:
C6H5NH3Cl
+ (CH3)2NH
→ (CH3)2NH2Cl + C6H5NH2
(I)
(CH3)2NH2Cl + NH3
→ NH4Cl
+ (CH3)2NH
(II)
Trong đó phản ứng tự xảy ra là:
A. (I).
B. (II).
C. (I),(II).
D. không có.
Câu 21.
Cho a mol Cu kim loại tan hoàn toàn trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M
(loãng) thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Tính V?
A. 14,933a lít.
B. 12,32a lít.
C. 18,02a lít.
D. Kết quả khác.
Câu 22.
Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc , nóng thu được 4,48 lít khí
NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 35,7g.
B. 46,4g.
C. 15,8g.
D. 77,7g.
Câu 23.
Số đồng phân có công thức phân tử C4H10O là
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
Câu 24
Hai anken có công thức phân tử C3H6 và C4H8 khi phản ứng với HBr thu được 3 sản phẩm, vậy 2
anken đó là:
A. xiclopropan và but-1-en.
B. propen và but-1-en.
C. propen và but-2-en.
D. propen và metyl propen.
Câu 25.
Đun nóng một rượu X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy
nhất. Công thức tổng quát của X là (với n>0, nguyên):
A. CnH2n+1OH.
B. ROH.
C. CnH2n+1CH2OH.
D. CnH2n+2O.
Câu 26.
Đun nóng hỗn hợp etanol và propanol-2 với axit oxalic có xúc tác H2SO4 đậm đặc có thể thu được
tối đa bao nhiêu este hữu cơ đa chức ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 27.
Khi đốt cháy một rượu đơn chức (X) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích VCO2 : VH 2O = 4:5.
Công thức phân tử của X là:
A. C4H10O2.
B. C3H6O.
C. C4H10O.
D. C5H12O.
Câu 28.
Công thức đơn giản nhất của anđehit no, mạch hở X là C2H3O. X có công thức phân tử là:
A. C2H3O.
B. C4H6O2.
C. C8H12O4.
D. C12H18O6.
Cl 2 , 500 C
NaOH
CuO ,t
Câu 29.
Cho sơ đồ phản ứng sau:
Propilen 
  X 
 Y 

 propenal.
Tên gọi của Y là:
A. propanol.
B. propenol.
C. axeton.
D. axit propionic.
Câu 30.
Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ, yếu tố không làm cân bằng của phản ứng este
hoá chuyển dịch theo chiều thuận là
A. Cho rượu dư hay axit dư.
B. Dùng chất hút nước để tách nước.
C. Chưng cất ngay để tách este ra.
D. Sử dụng axit mạnh làm xúc tác.
Câu 31.
Cho chất Y(C4H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 sản phẩm đều có khả năng phản
ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của Y là:
A. CH3COOCH═CH2.
B. HCOOCH2CH═CH2.
C. HCOOCH═CHCH3.
D. HCOOC(CH3)═CH2.
0

0
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Câu 32.
Đốt cháy hợp chất hữu cơ X thu được CO2 và H2O. Khối lượng phân tử của X là 74 đvc. X tác
dụng được với Na, dd NaOH, dd AgNO3/NH3. Công thức phân tử của X là:
A. C4H10O. B. C3H6O2.
C. C2H2O3.
D. C6H6.
Câu 33.
Cho sơ đồ biến hoá (giả sử các phản ứng đều hoàn toàn):
0

0

HCl
H 2 , Ni, t
NaOH d-, t
Triolein 

 X 
 X1 
 X2 .
Tên của X2 là:
A. Axit oleic.
B. Axit panmitic.
C. Axit stearic.
Câu 34.
Cho phản ứng

D. Axit linoleic.

CH2CH2Br

+ NaOH (l)

H2O

Y

+

NaBr

to

Br

Công thức cấu tạo của Y là:
CH 2CH 2OH

A.

CH2CH2Br

B.

Br

CH 2CH2OH

C.

OH

CH2CH2OH

D.

OH

ONa

Câu 35.
1 mol aminoaxit Y tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. 0,5mol Y tác dụng vừa đủ với 1 mol NaOH.
Phân tử khối của Y là: 147đvc. Công thức phân tử của Y là:
A. C5H9NO4.
B. C4H7N2O4.
C. C5H7NO4.
D. C7H10O4N2.
Câu 36.
Tính chất đặc trưng của saccarozơ là:
1. tham gia phản ứng hiđro hoá .
2. chất rắn kết tinh, không màu.
3. khi thuỷ phân tạo ra glucozơ và fructozơ.
4. tham gia phản ứng tráng gương.
5. phản ứng với đồng(II) hiđroxit.
Những tính chất nào đúng?
A. 3,4,5.
B. 1,2,3,5.
C. 1,2,3,4.
D. 2,3,5.
Câu 37.
Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch Br2. B. H2/Ni,to.
D. Dung dich AgNO3 trong NH3.
C. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH
Câu 38.
Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 66,6%Clo theo khối lượng. Số mắt xích trung
bình của PVC tác dụng với một phân tử clo là:
A. 1,5.
B. 3.
C. 2.
D. 2,5.
Câu 39.
Chọn phản ứng sai:
A. Phenol + dung dịch brôm 
 axit picric + axit brômhiđric.
t
B. Rượu benzylic + đồng(II) oxit 
Andehit benzoic + đồng + nước.
0
t
C. Propanol-2 + đồng(II) oxit  Axeton + đồng + nước.
D. Etilen glycol + đồng(II) hiđrôxit 
 dung dịch màu xanh thẫm + nước.
Câu 40.
Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam hỗn hợp (X) gồm 2 anđêhit no, mạch hở có cùng số nguyên tử cácbon
trong phân tử thu được 0,12 mol CO2 và 0,1 mol H2O. Công thức phân tử của 2 anđêhit là:
A. C4H8O, C4H6O2.
B. C3H6O, C3H4O2.
C. C5H10O, C5H8O2.
D. C4H6O2, C4H4O3.
Câu 41.
Để nhận biết 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, rượu benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là:
A . Natri
B . Nước brôm
C . Dung dịch NaOH
D . Ca(OH)2.
0
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Câu 42.
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2.
Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X ở trên cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp hai rượu. Đốt
cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai rượu trên thì số mol H2O thu được là:
A. 0,4 mol
B. 0,6mol
C.0,8 mol
D. 0,3mol
Câu 43.
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1
đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam bình 2 tăng
6,16 gam. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:
A. 0,06mol
B. 0,09mol
C. 0.03mol
D. 0,045mol
Câu 44.
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66 gam CO2 và 0,45
gam H2O. Nếu tiến hành oxi hóa m gam hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với
AgNO3/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là:
A - 10,8gam
B - 3,24gam
C - 2,16gam
D - 1,62gam
Câu 45.
Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.
B. Áp tấm kẽm vào mạn tàu thuỷ làm bằng thép (phần ngâm dưới nước) thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ.
C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá.
D. Đồ hộp làm bằng sắt tây(sắt tráng thiếc) bị xây xát, để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá thì thiếc sẽ bị
ăn mòn trước.
Câu 46.
Để làm sạch CO2 bị lẫn tạp khí HCl và hơi nước thì cho hỗn hợp lần lượt đi qua các bình đựng
(lượng dư)
A. dd NaOH và dd H2SO4.
B. dd Na2CO3 và P2O5.
C. dd H2SO4 và dd KOH.
D. dd NaHCO3 và P2O5.
Câu 47.
Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thí cần 0,05 mol H2. Mặt khác
hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử
duy nhất) ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 224ml.
B. 448ml.
C. 336ml.
D. 112ml.
Câu 48.
Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một axit cacboxylic mạch thẳng thu được 0,2 mol CO2 và 0,1mol
H2O. Công thức phân tử của axit đó là:
A. C2H4O2.
B. C3H4O4. C. C4H4O4. D. C6H6O6.
Câu 49.
Mỗi ankan có công thức trong dãy sau sẽ tồn tại một đồng phân tác dụng với Clo theo tỉ lệ 1:1 tạo
ra monocloroankan duy nhất?
A. C2H6; C3H8; C4H10; C6H14.
B. C2H6; C5H12; C8H18.
C. C3H8; C6H14;C4H10.
D. C2H6; C5H12; C6H14.
Câu 50.
Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
Br2
NaOH
 2 NaOH
H 2 SO4
C2H4 
X1 
 X2 CuO

 X3 Cu
( OH
) 2
 X4 

 HOOC-COOH .
X3, X4 lần lượt là
A. OHC-CH2OH, NaOOC-CH2OH.
B. OHC-CHO, CuC2O4.
C. OHC- CHO, NaOOC-COONa.
D. HOCH2-CH2OH, OHC-CHO.
...............................Hết...............................
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Trường THPT
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG NĂM 2008
Yên Định 1
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
Họ tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường . . . . . . . . . . . . . . Lớp . . . . . . . . SBD . . . . . . . . . . . . Phòng thi . . . . . . . . . . .
Câu 1: Người ta có thể điều chế kim loại Na bằng cách:
A. Điện phân dung dịch NaCl.
B. Điện phân NaCl nóng chảy.
C. Dùng K cho tác dụng với dung dịch NaCl.
D. Khử Na2O bằng CO.
Câu 2: Chỉ dùng 1 dung dịch hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung
dịch đó là:
A. HNO3
B. NaOH
C. H2SO4
D. HCl


Câu 3: Cho cân bằng N2 (k) + 3H2(k) 
 2NH3(k) + Q. Có thể làm cân bằng dung dịch về phía tạo
thêm NH3 bằng cách:
A. Hạ bớt nhiệt độ xuống
B. Thêm chất xúc tác
C. Hạ bớt áp suất xuống
D. Hạ bớt nồng độ N2 và H2 xuống
Câu 4: Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dung dịch
bằng 1/2 nồng độ của Cu2+ ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Biết
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe và nồng độ ( mol/l ) ban đầu của Cu(NO3)2 là:
A. 1,12 gam và 0,3M
B. 2,24 gam và 0,2 M
C. 1,12 gam và 0,4 M
D. 2,24 gam và 0,3 M.
Câu 5: Cho các dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2) ; HCl + KNO3 (X3) ; Fe2(SO4)3 (X4).
Dung dịch có thể hoà tan được bột Cu là:
A. X1, X3, X4
B. X1, X4
C. X3, X4
D. X1, X3, X2, X4
Câu 6: Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:
X: 1s22s22p63s1 ; Y: 1s22s22p63s2 ; Z: 1s22s22p63s23p1.
Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là:
A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3
B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH
C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH
D. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH
Câu 7. Hoà tan 36 gam hỗn hợp đồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl
dư, phản ứng xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. ( Fe = 56, Cu = 64, O = 16 ). Khối lượng chất
rắn Y bằng
A. 12,8 gam.
B. 6,4 gam.
C. 23,2 gam.
D. 16,0 gam.
Câu 8: Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. X tan vừa đủ trong 0,2 lít dung dịch H2SO4
0,5M cho ra 1,12 lít H2 (đktc). Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO
trong hỗn hợp ấy. Kim loại M, khối lượng M và MO trong X là:
A. Mg; 1,2 gam Mg và 2 gam MgO
B. Ca; 2 gam Ca và 2,8 gam CaO
C. Ba; 6,85 gam Ba và 7,65 gam BaO
D. Cu; 3,2 gam Cu và 4 gam CuO
Câu 9: Điện phân 200ml dung dịch CuCl2 sau một thời gan người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot.
Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điên phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt
tăng 1,2 gam. Nồng độ mol/lit ban đầu của dung dịch CuCl2 là:
A. 1,2M
B. 1,5M
C. 1M
D. 2M
Câu 10: Trong 3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì chất phản ứng với HNO3 không tạo ra khí là:
A. FeO
B. Fe2O3
C. FeO và Fe3O4
D. Fe3O4
Câu 11: Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A. Thêm V lít
dung dịch NaOH 0,1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng
không đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. ( Al = 27, Na = 23, O = 16, S = 32, H = 1) V có giá trị là:
A. 1,1 lít
B. 0,8 lít
C. 1,2 lít
D. 1,5 lít
Câu 12: Hoà tan 45,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol
N2O và 0,9 mol NO. Kim loại M là:
A. Mg
B. Fe
C. Al
D. Zn
Câu 13: Có 3 bình chứa các khí SO2, O2 và CO2. Phương pháp thực nghiệm để nhận biết các khí trên là:
A. Cho từng khí lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ.
B. Cho từng khí lội qua dung dịch H2S, sau đó lội qua dung dịch Ca(OH)2
C. Cho cánh hoa hồng vào các khí, sau đó lội qua dung dịch NaOH
D. Cho t ừng khí đi qua dung dịch Ca(OH)2,sau đó lội qua dung dịch Br2
Câu 14: Sắp xếp các chất sau: H2, H2O, CH4, C2H6 theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần:
A. H2 < CH4 < C2H6 < H2O
B. H2 < CH4 < H2O < C2H6
C. H2 < H2O < CH4 < C2H6
D. CH4 < H2 < C2H6 < H2O
GV:Trịnh văn Thuyên
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Câu 15: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được
28,8 gam H2O. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần
trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 50; 20; 30
B. 25; 25; 50
C. 50; 16,67; 33,33
D. 50; 25; 25
Câu 16: Thuốc thử tối thiểu có thể dùng để nhận biết hexan, glixerin và dung dịch glucozơ là:
A. Na
B. Dung dịch AgNO3/NH3
C. Dung dịch HCl
D. Cu(OH)2.
Câu 17: Cho các hoá chất: Cu(OH)2 (1) ; dung dịch AgNO3/NH3 (2) ; H2/Ni, to (3) ; H2SO4 loãng, nóng
(4). Mantozơ có thể tác dụng với các hoá chất:
A. (1) và (2)
B. (2) và (3)
C. (3) và (4)
D. (1),(2) và (4)
Câu 18: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể
tích axit nitric 99,67% có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%
là ( C = 12, N = 14, O = 16, H = 1) :
A. 27,72 lít
B. 32,52 lít
C. 26,52 lít
D. 11,2 lít
Câu 19: Khi cho một ankan tác dung với Brom thu được dẫn suất chứa Brom có tỉ khối so với không khí
bằng 5,207. Ankan đó là:
A. C2H6
B. C3H8
C. C4H10
D. C5H12
Câu 20:: Lấy 9,1gam hợp chất A có CTPT là C3H9O2N tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, có
2,24 lít (đo ở đktc) khí B thoát ra làm xanh giấy quì tím ẩm. Đốt cháy hết lượng khí B nói trên, thu được
4,4gam CO2. CTCT của A và B là:
A. HCOONH3C2H5 ; C2H5NH2
B. CH3COONH3CH3; CH3NH2
C. HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2
D. CH2=CHCOONH4; NH3
Câu 21: Cho các dung dịch của các hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1) ; ClH3N-CH2-COOH (2) ;
NH2-CH2-COONa (3) ; NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5).
Các dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là:
A. (3)
B. (2)
C. (2), (5)
D. (1), (4).
Câu 22: Để nhận biết dung dịch các chất glixerin, hồ tinh bột, lòng trắng trướng gà, ta có thể dùng một
thuốc thử duy nhất thuốc thử đố là:
A. Dung dịch H2SO4
B. Cu(OH)2
C. Dung dịch I2
D. Dung dịch HNO3
Câu 23: Trong số các polime tổng hợp sau đây:
nhựa PVC (1), caosu isopren (2), nhựa bakelit (3), thuỷ tinh hữu cơ (4), tơ nilon 6,6 (5).
Các polime là sản phẩm trùng ngưng gồm:
A. (1) và (5).
B. (1) và (2)
C. (3) và (4)
D. (3) và (5).
Câu 24: Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu mạch hở, thu được số mol CO2 luôn bằng số mol
H2O thì các rượu trên thuộc dãy đồng đẳng của :
A. Rượu chưa no đơn chức, có một liên kết đôi.
C. Rượu đa chức no.
B. Rượu chưa no, có một liên kết đôi.
D. Rượu đơn chức no.
Câu 25: Trong số các phát biểu sau:
1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm -OH bằng hiệu ứng liên
hợp, trong khi nhóm -C2H5 lại đẩy electron vào nhóm -OH.
2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh hoạ bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch
NaOH, còn C2H5OH thì không.
3) Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic, vì sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ được
C6H5OH  .
4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ.
Các phát biểu đúng là:
A. 1, 2 và 3
B. 2 và 3
C. 1, 3, và 4
D. 2 và 4.
Câu 26: Cho hỗn hợp gồm không khí dư và hơi của 24gam metanol đi qua bột Cu nung nóng (xúc tác)
sản phẩm thu được có thể tạo ra 40 ml fomalin 36% có d = 1,1 g/ml. Hiệu suất của quá trình trên là:
A. 80,4%
B. 70,4%
C. 65,5%
D. 76,6%
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất X Cần 6,72 lít CO2 (ở đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và
H2O với tỉ lệ VCO2 / VH2O = 2/3. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O
B. C2H6O
C. C2H4O2
D. C3H8O
Câu 28: Xét các axit có công thức cho sau:
1) CH3-CHCl-CHCl-COOH
2) CH2Cl -CH2-CHCl-COOH
3) CHCl2-CH2-CH2-COOH
4)
CH3-CH2-CCl2-COOH
GV:Trịnh văn Thuyên
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Thứ tự tăng dần tính axit là:
A. (1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4), (1)
C. (3), (2), (1), (4)
D. (4), (2), (1), (3).
Câu 29: Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành rượuetylic).
Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3.
Hiệu suất của phản ứng lên men rượu là:
A. 50%
B. 62,5%
C. 75%
D. 80%
Câu 30: Cho 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no là đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với dung
dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. ( Ag = 108, N = 14, O = 16, H = 1).
Công thức phân tử của 2 anđehit là:
A. CH3CHO và HCHO
B. CH3CHO và C2H5CHO
C. C2H5CHO và C3H7CHO
D. C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 31: Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được
chất rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng gương cho sản
phẩm (E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là:
A. HCOOCH2-CH=CH2
B. HCOOCH=CH-CH3
C. HCOOC(CH3)=CH2
D. CH3COOCH=CH2
Câu 32: Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam
muối của một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một rượu đơn chức. Cho rượu đó bay hơi ở 1270C và 600 mmHg
thu được thể tích là 8,32 lít. ( Na = 23, O = 16, H = 1). Công thức cấu tạo của X là:
A. C2H5OOC-COOC2H5
B. CH3OOC-CH2-COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. CH3OOC-COOCH3
Câu 33: Cho 0,0125 mol este đơn chức M với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối.Tỉ khối của M
đối với CO2 băng 2. M có công thức cấu tạo là:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7
D. C2H3COOCH3
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu được 3 gam CO2. Công thức phân tử của X là:
A. C2H6
B. C3H8
C. C4H10
D. C3H6
Câu 35: Nguyên tố X có hai đồng vị, có tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị I và II là 27/23. Hạt nhân của X
có 35 proton. Đồng vị I có 44 nơtron, đồng vị II có nhiều hơn đồng vị I là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung
bình của nguyên tố X là:
A. 79,2
B. 78,9
C. 79,92
D. 80,5
Câu 36: Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l. Để trung hoà 20 ml dung dịch X cần dùng
300 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Mặt khác lấy 20 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư
thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. ( Ag = 108, Cl = 35,5 ). Giá trị của a, b lần lượt là:
A. 1,0 và 0,5
B. 1,0 và 1,5
C. 0,5 và 1,7
D. 2,0 và 1,0
Câu 37: Ion CO32- cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch:
A. NH4+, Na+, K+
B. Cu2+, Mg2+, Al3+
2+
2+
3+
C. Fe , Zn , Al
D. Fe3+, HSO42+
Câu 38. Dung dịch E chứa các ion Mg , SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau:
Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí
(đktc). Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất
tan trong dung dịch E bằng (Mg = 24, Ba = 137, S = 32, O = 16, Na = 23,H = 1, Cl = 35,5)
A. 6,11g.
B. 3,055g.
C. 5,35g.
D. 9,165g.
Câu 39: Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ;
MgCl2 (X5) ; KCl (X6).
Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là:
A. X1, X4, X5
B. X1, X4, X6
C. X1, X3, X6
D. X4, X6.
Câu 40: Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu thu được tỉ lệ nCO2 : nH2O tăng dần khi số
nguyên tử C trong rượu tăng dần. Công thức tổng quát của các rượu trong dãy đồng đẳng trên là:
A. CnH2nO ( n  3)
B. CnH2n+2O ( n  1)
C. CnH2n-6O ( n  7)
D. CnH2n-2O ( n  3)
Câu 41: Dung dịch NH3 0,1 M có độ điện li bằng 1%. pH của dung dịch NH3 bằng:
A. 10,5
B. 11,0
C. 12,5
13,0
Câu 42: Nung 44 gam hỗn hợp X gồm Cu và Cu(NO3)2 trong bình kín cho đến khi muối nitrat bị nhiệt
phân hoàn toàn thu được chất rắn Y. Y phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (Y tan hết).
Khối lượng Cu và Cu(NO3)2 có trong hỗn hợp X là ( Cu = 64, N = 14, O = 16, S = 32, H = 1) :
A. 6,4 g Cu; 37,6 g Cu(NO3)2
B. 9,6 g Cu; 34,4 g Cu(NO3)2
C. 8,8 g Cu; 35,2 g Cu(NO3)2
D. 12,4 g Cu; 31,6 g Cu(NO3)2
GV:Trịnh văn Thuyên
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Câu 43: Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thuỷ phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có
hai chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của chất hữu cơ là:
A. HCOO-CH2- CHCl-CH3
B. CH3-COO-CH2-CH2Cl
C. HCOOCHCl-CH2-CH3
D. HCOOC(CH3)Cl-CH3
Câu 44: Đốt cháy 1,12 lit (đktc) hỗn hợp hai hiđrocacbon X,Y đồng đẳng liên tiếp (MX < MY), ta thu
được 2,88 gam nước và 4,84 gam CO2. Thành phần % theo thể tích của hai hiđrocacbon X,Y trong hỗn
hợp tương ứng là:
A. 50; 50
B. 20; 80
C. 33,33 ; 66,67
D. 80 , 20.
Câu 45: Để tách butin-1 ra khỏi hỗn hợp với butin-2 , nên
A. dùng phương pháp chưng cất phân đoạn.
B. dùng dung dịch brom.
C. dùng dung dịch AgNO3/NH3, sau đó dùng dung dịch HCl.
D. dùng dung dịch KMnO4.
Câu 46. Hiđrocacbon X tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, thu được chỉ một dẫn xuất brom có
tỉ khối hơi so với hiđro bằng 75,5 ( Br = 80). Chất X là
A. pentan.
B. xiclopentan.
C. 2- metylbutan.
D. 2,2-đimetylpropan.
Câu 47: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch I loãng và nguội, dung dịch II đậm
đặc, đun nóng tới 80oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí
clo đi qua hai dung dịch KOH ( I ) và ( II ) là : (Cho : K = 39, Cl = 35,5)
A. 5/6
B. 6/3
C. 10/3
D. 5/3
Câu 48: Có một loại quặng pirit chứa 96% FeS2. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% và
hiệu suất điều chế H2SO4 là 90% thì lượng quặng pirit cần dùng là ( Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1) :
A. 69,44 tấn
B. 68,44 tấn
C. 67,44 tấn
D. 70,44 tấn.
Câu 49: Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C, H, O, N là:
mC : mH : mO : mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. Tỉ khối hơi của X so với He bằng 18,75. Công thức phân tử của
X là ( cho He = 4, C =12, N = 14, O = 16, H = 1)
A. C2H5O2N.
B. C3H7O2N.
C. C4H10O4N2.
D. C2H8O2N2.
Câu 50: Polivinyl axetat là polime được điều chế từ sản phẩm trùng hợp monome nào sau đây:
A. CH2=CH-COOCH3
B. CH2=CH-COOH
C. CH2=CH-COOC2H5
D. CH2=CH-OCOCH3
........................... HẾT.........................

GV:Trịnh văn Thuyên
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Môn thi: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút
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Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử(tính theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K
= 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Câu 1: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là
A. H2O2, S, SO2, CO2.
B. FeCl2, S, SO2, H2O2.
C. SO2, ZnS, FeCl2.
D. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4.
Câu 2: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).
A. 4 > 3 > 2 > 1.
B. 4 > 1 > 2 > 3.
C. 4 > 1 > 3 > 2.
D. 1 > 2 > 3 > 4.
Câu 3: Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất: tạo kết tủa với dung dịch AgNO3, làm mất màu dung dịch KMnO4,
không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2, tác dụng được với nước clo.
A. CO2
B. NH3
C. C2H2
D. H2S
Câu 4: Cho sơ đồ sau:
KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

KOH/ e tanol(t 0 )

HCl

NaOH, H O( t 0 )

2
 E
 B C 
D 
(CH3)2CH-CH2CH2Cl A 
E có công thức cấu tạo là
A. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.
B. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.
C. (CH3)2C=CHCH3.
D. (CH3)2CH-CH2CH2OH.
Câu 5: Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau phản
ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có khối
lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là
A. HCOOC6H4C2H5.
B. HCOOC6H4CH3.
C. CH3COOC6H5.
D. HCOOC4H4OH.
Câu 6: Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau:

 X (xt, t 0 )

 Y (xt, t 0 )

C6H5CH3  A  o-O2NC6H4COOH
X, Y lần lượt là
A. KMnO4 và HNO3.
B. KMnO4 và NaNO2. C. HNO3 và H2SO4.
D. HNO3 và KMnO4.
Câu 7: Một hợp chất X (có MX < 170). Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (ở đktc) và 0,27 gam
H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia
phản ứng. Công thức câu tạo của X là
A. HOOC-C5H10-COOH.
B. HOC4H6O2-COOH.
C. HO-C5H8O2COOH.
D. HOC3H4COOH.
Câu 8: Cho 300 ml dung dịch chứa NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 y mol/l. Thêm từ từ dung dịch HCl z mol/l vào
dung dịch trên đến khi bắt đầu có khí bay ra thì dừng lại, thấy hết t ml. Mối quan hệ giữa x, y, z, t là
A. t.z=300y.
B. t.z=300x.y.
C. t.z=150xy.
D. t.z=100xy.
Câu 9: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ
phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là
A. 85,30%.
B. 82,20%.
C. 12,67%.
D. 90,27%.
Câu 10: Cho 4 dung dịch muối là: AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây nhận biết được
cả 4 dung dịch trên
A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch NH3.
C. dung dịch AgNO3.
D. dung dịch H2S.
Câu 11: Cho các chất sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH
loãng khi đun nóng là
A. 1.
B. 2.
C. 0.
D. 3.
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Câu 12: Một hỗn hợp gồm axetilen, propilen và metan. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp thu được 12,6 gam H2O.
Mặt khác 5,6 lít (ở đktc) hỗn hợp làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 50 gam Br2. Thành phần phần trăm thể tích
của các khí C2H2; C3H6; CH4 trong hỗn hợp đầu lần lượt là
A. 50%; 25%; 25%.
B. 40%; 40%; 20%.
C. 25%; 25%; 50%.
D. 25%; 50%; 25%.
Câu 13: Khi làm lạnh 500ml dung dịch CuSO4 25% ( d = 1,2 g/ml) thì được 50g CuSO4. 5H2O kết tinh lại. Lọc bỏ
muối kết tinh rồi dẫn 11,2 lít khí H2S (đktc) qua nước lọc. Nồng độ phần trăm của CuSO4 còn lại trong dung dịch sau
phản ứng là
A. 7,32%.
B. 8,14%.
C. 6,98%.
D. 8,44%.
Câu 14: Trong thành phần khí thải của một nhà máy có các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí: SO2, Cl2,
NO2. Để loại các khí độc trên nhà máy đã dùng:
A. P2O5.
B. dung dịch H2SO4 đặc.
C. dung dịch Ca(OH)2.
D. dung dịch KMnO4.
Câu 15: Cho 4 phản ứng:
(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là
A. (1), (2).
B. (2), (4).
C. (3), (4).
D. (2), (3).
Câu 16: Dãy gồm các chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân
A. NaOH, H2SiO3, CaCO3, NH4NO2, Cu(NO3)2.
B. NaHCO3, MgCO3, BaSO4, KNO3, (NH4)2CO3.
C. NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, CaCO3, NH4NO3.
D. NaHCO3, NH4HCO3, Ca(HCO3)2, AgNO3, NH4Cl.
 Br

 NaOH du ,t 0

 CuO du , t 0

2
 X3
Câu 17: Cho dãy biến hóa sau: Xiclo propan 
 X1     X2    
Khi cho 0,1 mol chất X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là
A. 43,2 gam
B. 21,6 gam
C. 10,8 gam
D. 32,4 gam
Câu 18: Cho CO dư đi qua m gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng người ta thu được 11,2
gam Fe. Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong người tan nhận thấy chất rắn thu
được có khối lượng tăng thêm 0,8 gam. Giá trị của m là
A. 12,5 g.
B. 24,2 g.
C. 13,6 g.
D. 18 g.
Câu 19: Công thức đơn giản nhất của chất A là (C3H4O3) và chất B là (C2H3O3). Biết A là axit no đa chức, còn B là
một axit no chứa đồng thời nhóm chức –OH, A và B đều mạch hở. Công thức cấu tạo của A và B là
A. C3H5(COOH)3 và HOOC-CH(OH)-CH2-CH(OH)-COOH.
B. C3H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
C. C4H7(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
D. C3H5(COOH)3 và HOOC-[CH(OH)]2-COOH.
Câu 20: Theo danh pháp IUPAC ancol (CH3)2C=CHCH2OH có tên gọi là
A. pent-2-en-1-ol.
B. 2-metylbut-2-en-4-ol.
C. 3-metylbut-2-en-1-ol.
D. ancol iso-pent-2-en-1-ylic.
Câu 21: Cho phản ứng oxi hóa khử sau: KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4 K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4+ H2O
Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là
A. 23.
B. 47.
C. 31.
D. 27.
Câu 22: Nhỏ một giọt dung dịch H2SO4 2M lên một mẩu giấy trắng. Hiện tượng sẽ quan sát được là
A. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
B. Không có hiện tượng gì xảy ra.
C. Khi hơ nóng, chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ bốc cháy.
D. Chỗ giấy có giọt axit H2SO4 sẽ chuyển thành màu đen.
Câu 23: Có 1 gam hợp kim Cu-Al được xử lý bằng lượng dư dung dịch NaOH, rửa sạch chất rắn còn lại rồi hoà tan
bằng dung dịch HNO3, sau đó làm bay hơi dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được lượng chất rắn là
0,4 gam. Phần trăm theo khối lượng của các kim loại Cu-Al trong hợp kim và thể tích khí NO thoát ra ở đktc là:
A. 68% , 32% và 0,224 lít.
B. 65% , 35% và 0,075 lít.
C. 32% , 68% và 0,224 lít.
D. 32% , 68% và 0,075 lít.
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Câu 24: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít khí
CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
A. 38 g.
B. 39 g.
C. 24 g.
D. 42 g.
Câu 25: Một hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Lấy m1 gam hỗn hợp X cho vào ống sứ chịu nhiệt, nung nóng rồi
thổi một luồng khí CO đi qua. Toàn bộ khí sau phản ứng được dẫn từ từ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 19,7
gam kết tủa trắng. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng là 19,20 gam gồm Fe , FeO và Fe3O4. Xác định m1.
A. 23,2 gam.
B. 20,8 gam
C. 22,0 gam
D. 23,6 gam
Câu 26: Để phân biệt dung dịch của 3 chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Ta
cần dùng thuốc thử là
A. dung dịch AgNO3.
B. Cu(OH)2.
C. Cu(OH)2/OH-, t0.
D. dung dịch I2.
Câu 27: Khi hoà tan Al bằng dung dịch HCl nếu thêm vài giọt muối Hg(NO3)2 thì hiện tượng xảy ra là
A. Al phản ứng đồng thời với các dung dịch HCl, Hg(NO3)2.
B. Quá trình hoà tan xảy ra nhanh hơn, khí thoát ra mạnh hơn.
C. Al đẩy Hg ra khỏi muối rồi tác dụng với dung dịch HCl.
D. Al tác dụng với dung dịch HCl trước rồi đẩy Hg ra khỏi muối.
Câu 28: Quá trình tổng hợp poli(metyl metacrylat) có hiệu suất phản ứng este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và
80%. Vậy muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là
A. 6 kg và 40 kg.
B. 171 và 82kg.
C. 175 kg và 80 kg.
D. 215 kg và 80 kg.
3+
2+
Câu 29: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá-khử Cr /Cr và Fe /Fe. Phản ứng xảy ra ở cực dương
của pin điện hoá (ở điều kiện chuẩn) là
A. Fe2+ + 2e → Fe.
B. Cr3+ + 3e → Cr.
C. Cr→ Cr3+ + 3e.
D. Fe → Fe2+ + 2e.
Câu 30: Để trung hòa 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn
hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M?
A. 500ml.
B. 750ml.
C. 250ml.
D. 125ml.
Câu 31: A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. 0,1
mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18,35 gam muối. Mặt khác khi cho 22,05 gam A tác
dụng với NaOH dư tạo ra 28,65 gam muối khan. Công thức phân tử A là
A. H2NC4H7(COOH)2..
B. H2NC3H3(COOH)2.
C. H2NC2H3(COOH)2.
D. H2NC3H5(COOH)2.
Câu 32: Cho m g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al, K và Mg. Chia hỗn hợp thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho hòa
tan vào nước được V1 lít khí H2. Phần 2 hòa tan vào dung dịch NaOH được V2 lít khí H2.Phần 3 hòa tan vào dung
dịch HCl dư thu được V3 lít khí H2. Các khí đều đo ở cùng điều kiện . So sánh thể tích các khí thoát ra trong các thí
nghiệm trên.
A. V1<V2 < V3
B. V1 V2<V3
C. V1=V2<V3
D. V1 =V3 >V2
Câu 33: Cho các chất lỏng sau: axit axetic; glixerol; triolein. Để phân biệt các chất lỏng này có thể chỉ cần dùng
A. dung dịch NaOH.
B. nước Br2.
C. nước và quỳ tím.
D. nước và dung dịch NaOH.
Câu 34: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2
(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeCO3.
B. FeS2.
C. FeS.
D. FeO .
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ankin X, Y. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 4,5 lít dung dịch
Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung
dịch thu thêm kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85 gam. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol của X
và Y có trong hỗn hợp A . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X, Y lần lượt là
A. C3H4 và C4H6.
B. C2H2 và C4H6.
C. C2H2 và C3H4.
D. C4H6 và C2H2.
Câu 36: Thành phần chính của supephôt phát kép là
A. Ca(H2PO4)2
B. Ca(H2PO4)2. CaSO4 C. NH4H2PO4
D. Ca3(PO4)2.CaF2
Câu 37: Từ etilen và benzen số phản ứng dùng ít nhất để có thể điều chế được polibutađien; polistiren; poli(butađienstiren) là
A. 6.
B. 8.
C. 5.
D. 7.
Câu 38: Cho m gam Al tác dụng vừa hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và NO2 có
tỷ khối so với H2 là 16,5. Tính m
A. 10,8 g
B. 6,75g
C. 9,45g
D. 8,10g
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Câu 39: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 4 mol O2 thu được
CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 40: Hỗn hợp X chứa glixerol và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 8,75 gam X tác
dụng với Na thu được 2,52 lít H2 (ở đktc). Mặt khác 14 gam X tác dụng vừa đủ với 3,92 gam Cu(OH)2. Công thức
phân tử của 2 ancol là
A. C3H7OH và C4H9OH.
B. C2H5OH và C3H7OH.
C. CH3OH và C2H5OH.
D. C4H9OH và C5H11OH.
Câu 41: Có hỗn hợp các chất Al, Fe, Al2O3. Nếu ngâm 24 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư, thu được
6,72 lít khí H2 (đktc) và một chất rắn. Lọc lấy chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 200 ml dung
dịch HCl 1,5M. Phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 34,78%; 33,54% và 31,68%.
B. 35,0%; 22,5% và 42,5%.
C. 30,3%; 35,6% và 34,1%.
D. 23,33%; 28,125% và 48,545%.
Câu 42: Chọn câu sai trong số các câu sau đây
A. Các kim loại Na, Ba, K, Al đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.
B. Dùng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2, Na3PO4 để làm mềm nước cứng.
C. CrO3 là một oxit axit, muối cromat và đicromat có tính oxi hoá mạnh.
D. Phương pháp điện phân có thể điều chế được hầu hết các kim loại từ Li, Na, … Fe, Cu, Ag.
Câu 43: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng
as, clorofin

6CO2 + 6H2O    C6H12O6 + 6O2 ΔH = 2813kJ.
Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng năng lượng 2,09 J năng lượng Mặt trời, nhưng chỉ 10% được
sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6 giờ đến 17 giờ), diện tích lá xanh là 1m2 thì khối
lượng glucozơ tổng hợp được là
A. 80,70g.
B. 93,20g.
C. 88,27g.
D. 78,78g.
Câu 44: 1 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. 0,5 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol NaOH. Khối
lượng phân tử của A là 147u. Công thức phân tử A là
A. C7H10N4O2.
B. C4H7N2O4.
C. C5H11NO4.
D. C5H9NO4.
Câu 45: Một trong các tác dụng của muối iốt là có tác dụng phòng bệnh bướu cổ. Thành phần của muối iốt là:
A. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ KI
B. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ I2
C. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HI
D. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HIO3
Câu 46: Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?
A. Phản ứng tráng gương glucozơ.
B. Cho glucozơ cộng H2 (Ni, t0).
C. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra Cu2O.
D. Cho glucozơ tác dụng với nước brôm.
Câu 47: Caroten có công thức phân tử C40H56. Khi hiđro hoá hoàn toàn caroten thu được hiđrocacbon no có công
thức C40H78. Số liên kết π và số vòng trong caroten lần lượt là
A. 12 và 1.
B. 11 và 1.
C. 12 và 2.
D. 11 và 2.
Câu 48: Hoà tan hoàn toàn 9,75 gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, toàn bộ lượng khí NO (sản phẩm khử duy
nhất sinh ra được oxi hoá hoàn toàn bởi oxi thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí oxi để chuyển hết thành
HNO3. Tổng thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng là
A. 0,56 lít.
B. 3,92 lít.
C. 1,68 lít.
D. 1,12 lít.
Câu 49: X là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H9NO2. Cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với NaOH, cô
cạn dung dịch thu được một muối khan có khối lượng là 144 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C6H5COONH4.
B. HCOOH3NC6H5.
C. HCOOC6H4NO2.
D. HCOOC6H4NH2.
Câu 50: A là hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỷ khối so với oxi bằng 0,225. Dẫn A vào bình có Ni đun nóng, phản ứng
tổng hợp amoniac xảy ra thì thu được hỗn hợp khí B có tỷ khối so với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp
NH3 là
A. 30%.
B. 25%
C. 15%.
D. 20%.
-----------------------------------------------
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§Ò thi m«n hãa lÇn 1
(§Ò 4)
C©u 1 : Để sản xuất gang trong lò cao người ta đun quặng manhetit (chứa Fe2O3) với than cốc. Các
phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:
 CO
 CO
 CO
 C
A. Fe3O4 
 Fe2O3 
 FeO 
 Fe 
 Fe3C
B.

 CO
 CO
 CO
 C
Fe2O3 
 Fe3O4 
 FeO 
 Fe 
 Fe3C

C.

 CO
 CO
 CO
 C
Fe2O3 
 FeO 
 Fe3O4 
 Fe 
 Fe3C

 CO
 CO
 CO
 C
D. FeO 
 Fe2O3 
 Fe3O4 
 Fe 
 Fe3C
C©u 2 : Dung dịch X có chứa 5 loại ion: Mg 2 , Ba 2 , Ca 2 và 0,1 mol Cl  , 0,2 mol NO3 . Thêm dần V lít
dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. Thì V cần dùng bằng:
A. 300 ml
B. 200 ml
C. 150 ml
D. 250 ml
C©u 3 : Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896
lít NO duy nhất ở đktc. Khối lượng muối nitrat sinh ra là :
A. 4,54 gam
B. 7,02 gam
C. 7,44 gam
D. 9,5 gam
C©u 4 : Hỗn hợp (X) gồm metanal và etanal. Khi oxi hóa (hiệu suất 100%) m (g) hỗn hợp (X) thu được
hỗn hợp (Y) gồm hai axit hữu cơ tương ứng, có tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với hỗn hợp X
bằng x .Giá trị x trong khoảng nào?
A. 1,62 < x < 1,75
B. 1,45 < x < 1,50
C. 1,26 < x < 1,47
D. 1,36 < x < 1,53
C©u 5 : Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O4 có số mol 3 chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung
dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO . Số mol của mỗi chất là:
A. 0,21
B. 0,12
C. 0,24
D. 0,36
C©u 6 : Cho 2,54g este (X) mạch hở bay hơi trong 1 bình kín dung tích 0,6 lít (lúc đầu là chân không). Khi este
bay hơi hết thì P ở 136,50C là 425,6 mmHg.Thuỷ phân 25,4 gam (X) cần 0,3 mol NaOH thu được
28,2 g một muối duy nhất. Xác định tên gọi (X) biết rằng (X) phát xuất từ rượu đa chức.
A. Glixerin triacrylat
B. Glixerin tripropionat
C. Glixerin triaxetat
D. Etylenglicolđiaxetat
C©u 7 : Có 3 ống nghiệm đựng3 dung dịch: Cu(NO3)2; Pb(NO3)2; Zn(NO3)2 được đánh số theo thứ tự ống là
1, 2, 3. Nhúng 3 lá kẽm( giống hệt nhau) X, Y, Z vào 3 ống thì khối lượng mỗi lá kẽm sẽ:
A. X tăng, Y tăng, Z không đổi.
B. X giảm, Y tăng, Z không đổi.
C. X tăng, Y giảm, Z không đổi.
D. X giảm, Y giảm, Z không đổi.
C©u 8 : Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đậm đặc ở 170oC thì khí C2H4 thường bị lẫn tạp chất là khí
CO2 và SO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ tạp chất ?
A. Dung dịch KMnO4 B. Dung dịch Br2
C. Dung dịch K2CO3
D. Dung dịch KOH
C©u 9 : Khi brom hoá một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất brom duy nhất có tỉ khối hơi đối với
không khí là 5,207. Tên gọi của X là:
A. Isopentan
B. 2,2- đimetylpropan C. Isobutan
D. 2,4- đimetylbutan
C©u 10 : Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 .Đồ thị nào biểu diễn số mol muối
Ca(HCO3)2 theo số mol CO2 ?

A. A

B. B

C. C

D. D
1

C©u 11 : Cho a gam hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa 2 axit : HCl 1M và H2SO4 0,5M
(l)được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc) thì trong dung dịch B sẽ:
A. Dung dịch muối
B. Tất cả đều sai
C. Dư axit
D. Thiếu axit
C©u 12 : Khí CO2 không phản ứng với dung dịch nào:
A. Ca(OH)2
B. Na2CO3
C. NaHCO3
D. NaOH
C©u 13 : Có 4 kim loại : Mg, Ba, Zn, Fe. Chỉ dùng thêm 1 chất thì có thể dùng chất nào trong số các
chất cho dưới đây để nhận biết kim loại đó?
A. Dd NaOH
B. Dd HCl
C. Dd H2SO4 loãng
D. Dd Ca(OH)2
C©u 14 : X là một anđehit mạch hở, 1 thể tích hơi của X cộng được với tối đa 3 thể tích H2 sinh ra rượu
Y. Y tác dụng với na dư thu được 1 thể tích H2 đúng bằng thể tích X ban đầu. Biết các thể tích
khí đo ở cùng điều kiện. Vậy công thức tổng quát của X là:
A. CnH2n-2(CHO)2
B. CnH2n(CHO)2
C. CnH2n-1CHO
D. CnH2n+1CHO
 NaOH  H2O
 CO2  H2O
 NaOH
C©u 15 : Cho dãy chuyển hóa sau: Al 

 ( X ) 
 (Y) 
 (X)
Vậy (X), (Y) lần lượt là các chất:
A. NaAl(OH)4 , Al (OH )3
B. NaAl(OH) 4 , AlCl3
C. Al (OH )3 , NaAl(Al) 4
D. Al2O3 , NaAl(OH)4
C©u 16 : §ể làm kh« khÝ CO2 cã lẫn hơi nước cã thÓ dïng?
A. NaOH r¾n
B. P2O5
C. NH3
D. CaO
C©u 17 : Cã 6 dung dÞch C6H5ONa, C6 H5NH2, C2H5OH, C6H6, NH4HCO3 vµ NaAlO2 ®ùng trong 6 lä
kh«ng nh·n. H·y chän mét ho¸ chÊt nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn:
A. Dung dÞch HCl
B. KhÝ CO2
C. Dung dÞch brom
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
C©u 18 : Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch FeCl3 và dung dịch Na2CO3?
A. Có kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí
B. Có kết tủa màu trắng xanh và sủi bọt khí
C. Chỉ có kết tủa nâu đỏ
D. Chỉ có sủi bọt khí
C©u 19 : Thuỷ phân các hợp chất sau trong môi trường kiềm:
1. CH3CHCl2
2. CH3COOCH=CH2
3. CH3COOCH2-CH=CH2
4. CH3CH2CH(OH)Cl
5. CH3COOCH3. Sản phẩm tạo ra có phản ứng tráng gương là
A. 2
B. 1,2
C. 3,5
D. 1,2,4
C©u 20 : Chia hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không đổi làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tan hết trong dung
dịch HCl tạo ra 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2, nung trong oxi thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit.
Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại ban đầu là:
A. 3,12 gam
B. 2,4 gam
C. 1,8 gam
D. 2,2 gam
C©u 21 : Trộn hơi hiđrocacbon A với lượng oxi vừa đủ để đốt cháy hết A trong 1 bình kín ở 1200C. Bật
tia lửa điện để đốt cháy hết A. Sau phản ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu , thấy áp suất trong
binbhf không thay đổi so với trước phản ứng. Vậy A có đặc điểm là:
A. Phải có số C = 4
B. Chỉ có thể là ankan
C. Chỉ có thể là anken
D. Phải có số H = 4
C©u 22 : Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác dụng hết với dd AgNO3/NH3 thì
khối lượng Ag thu được là :
A. 108 gam
B. 216 gam
C. 10,8 gam
D. 21,6 gam
C©u 23 : Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A/ và 1 ankin B/ có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2(
vừa đủ) để được hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt, xúc tác thì thu được khí Z có tỉ khối đối với
CO2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). Biết rằng Vx = 6,72 lít và VH2 = 4.48 lit. Xác định
CTPT và số mol của A/, B/ trong hỗn hợp X. Các thể tích khí được đo ở đktc.
A. C3H8,C3H4, 0,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4
B. C2H6,C2H2, 0,2 mol C2H6, 0,2 mol C2H2
C. C2H6,C2H2, 0,1 mol C2H6, 0,2 mol C2H2
D. C3H8,C3H4, 0,1 mol C3H8, 0,2 mol C3H4
C©u 24 : Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường
B. Dung dịch Br2
H2SO4
C. -Cả A, B, C.
D. Dd K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4
C©u 25 : Một hỗn hợp X gồm Al và Fe có khối lượng là 8,3 gam. Cho X vào 1 lít dung dịch Y chứa
AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu chất rắn Z ( Z không tác dụng
dung dịch HCl) và dung dịch P (dung dịch P không có màu xanh của Cu2+). Tính % mAl / hỗn
hợp X
2

A. 31,18%
B. 32,18 %
C. 32,53%
D. 33,14%
C©u 26 : Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và
NO2 có tỉ khối so với H2 là 16,6 . Giá trị của m là:
A. 3,9 gam
B. 2,38 gam
C. 4,16 gam
D. 2,08 gam
C©u 27 : Để tách CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước. Cho hỗn hợp lần lượt đi qua các bình:
A. H2SO4 và KOH
B. NaHCO3 và P2O5
C. NaOH và H2SO4
D. Na2CO3 và P2O5
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C©u 28 : Cho nguyên tử 19 X, hãy chỉ ra điểm sai trong số các đặc điểm sau:
A. X là một kim loại kiềm có tính khử mạnh
B. Số nơtron của X là 20
C. X thuộc chu kỳ 4, nhóm IA
D. Nguyên tử X có số khối 19
C©u 29 : Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 14 tạo thành 3,94 gam kết
tủa. Giá trị của V là:
A. 0,448 lít và 1,792 lít
B. 0,448 lít và 0,736 lít
C. 1,792 lít
D. 0,448 lít
C©u 30 : Đun 2 rượu đơn chức với H2SO4 đặc, ở 1400C, được hh 3 ete. Lấy 0,72 gam 1 trong 3 ete đem
đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam nước. Vậy công thức của 2 rượu đó là:
A. C2H5OH và C4H9OH
B. CH3OH và C3H7OH
C. C2H5OH và C3H7OH
D. CH3OH và C3H5OH
C©u 31 : Một sợi dây bằng thép có 2 đầu A, B. Nối đầu A vào 1 sợi dây bằng nhôm và nối đầu B vào
một sợi dây bằng đồng. Hỏi khi để sợi dây này trong không khí ẩm thì ở các chỗ nối, thép bị ăn
mòn điện hoá ở đầu nào? ( xem hình vẽ)

A.
C©u 32 :
A.
C©u 33 :
A.
C.
C©u 34 :
A.
C.
C©u 35 :

Không có đầu nào
B. Đầu B.
C. Đầu A.
D. Ở cả 2 đầu.
bị ăn mòn.
Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2 M với I = 9,65Ampe. Tính khối lượng Cu bám lên
catốt khi thời gian điện phân t1 = 200 s, t2 = 500s lần lượt là:
0,32g & 1,28g
B. 0,64g & 1,32g
C. 0,64g & 1,28g
D. 0,32g & 0,64g
Hỗn hợp X gồm 2 rượu no X,Y đồng đẳng kế tiếp có số mol bằng nhau. Khử nước bằng H2SO4 đặc
chỉ thu 1 anken. Anken này làm mất màu 0,4 lít dd KMnO4 1/3M. Tìm CTPT và số mol của X, Y.
0,1 mol CH3OH, 0,1 mol C2H5OH
B. 0,1 mol C2H5OH, 0,1 mol C3H7OH
0,2 mol C2H5OH, 0,2 mol C3H7OH
D. 0,2 mol CH3OH, 0,2 mol C2H5OH
Gọi tên amino axit được dùng để điều chế tơ nilon-7
Axit  amino caproic
B. Axit  -amino etanoic
Tên gọi khác
D. Caprolactam
Khi điện phân hỗn hợp gồm các dung dịch chứa: FeCl3 , CuCl2 , HCl . Trong số các phản ứng sau,
hãy chọn phản ứng đúng xảy ra ở catốt và theo đúng thứ tự điện phân:
(1) Cu 2   2.e 
(2) Fe3  3.e 
(3) Fe3 1.e 
 Cu
 Fe 
 Fe 2
(4) Fe 2  2.e 
(5) 2.H   2.1e 
 Fe
 H2
3
2
2

Biết thế điện cực: F e
Cu
 2H
 Fe
2 
Fe

Cu

H

2

Fe

A. (1), (3), (5), (4)
B. (2), (1), (5), (3)
C. (3), (1), (5), (4)
D. (4), (5), (1), (3)
C©u 36 : X là 1 este của 1 axit đơn chức và rượu đơn chức. Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam chất X dùng 34,1
ml dd NaOH 10% có d = 1,1g/ml (lượng NaOH dư 25% so với lượng cần phản ứng ). Cho biết tên
gọi của X.
A. Etylaxetat
B. Propylfomiat hoặc Etylaxetat
C. Etylfomiat hoặc Propylaxetat
D. Propylfomiat
C©u 37 : Cho 10 gam hỗn hợp 2 axit HCOOH và CH3COOH trung hoà vừa đủ 190 ml dung dịch NaOH 1M.
Nếu cho 10 gam hỗn hợp trên tác dụng với 9,2 gam rượu etylic có xúc tác H2SO4. Hiệu suất phản
ứng là 90%. Lượng este thu được là:
A. 14,632 gam
B. 17 gam
C. 13,788 gam
D. 15 gam
C©u 38 : Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO đun nóng đến phản ứng hoàn
toàn, thu được 2,32 gam kim loại. Khí thoát ra cho đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư
thấy tạo ra 5 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là:
3

A. 3,12 gam
B. 3,22 gam
C. 4,20 gam
D. 3,92 gam
C©u 39 : Trộn 6,48 gam Al với 16 gam Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu chất rắn X. Cho X
tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 1,344 lit H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Tính hiệu suất phản
ứng nhiệt nhôm
A. 80%
B. 75%
C. 85%
D. 100%
C©u 40 : Tạo lipit từ glixerin phản ứng với 2 axit béo RCOOH và R'COOH, ta thu được hỗn hợp các
trieste. Tính số trieste này?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 4
C©u 41 : Có 5 dd đựng trong 5 lọ mất nhãn gồm: AlCl3 , FeCl3 , FeCl2 , MgCl2 , NH 4Cl . Chỉ dùng 1
hóa chất nào sau đây để nhận biết từng chất trong các lọ trên:
A. Dd NaOH
B. Al kim loại
C. Dd H2SO4
D. Quỳ tím
C©u 42 : Cấu hình electron của hai nguyên tố A,B lần lượt là 3px và 4sy trong đó x+y=7.Số nguyên tố có
tể là kim loại trong hai nguyên tố trên là :
A. 2
B. 11
C. 12
D. 10
C©u 43 : Cho Na kim loại lượng dư vào dung dịch CuCl2 sẽ thu được kết tủa là:
A. A, B, C đều đúng.
B. Cu(OH)2
C. Cu
D. CuCl
C©u 44 : Trong 1 bình kín có thể tích không đổi chứa bột S và cacbon (thể tích không đáng kể). Bơm
không khí vào bình đến áp suất p = 2atm , 25oC. Bật tia lữa điện để cacbon và S cháy hết rồi
đưa về 250C. Áp suất trong bình lúc đó là:
A. 4 atm
B. 1,5 atm
C. 2 atm
D. 2,5 atm
C©u 45 : Cần trộn theo tỉ lệ nào về khối lượng 2 dung dịch NaCl 45% và dung dịch NaCl 15% để được
dung dịch mới có nồng độ 20%
A. 5 : 2
B. 2 : 5
C. 5 : 1
D. 1 : 5
C©u 46 : Nguyên tử X có hoá trị đối với H bằng 2 và hoá trị tối đa đối với O bằng 6. Biết X có 3 lớp
electron . Tính Z của X.
A. 16
B. 15
C. 14
D. 10
C©u 47 : Trong số các cặp kloại sau, cặp nào bền vững trong không khí và nước nhờ có màng ôxit bảo vệ?
A. Fe và Al
B. Fe và Cr
C. Al và Cr
D. Cu và Al
C©u 48 : Cho 6,76 gam Oleum H2SO4 .nSO3 vào nước thành 200ml dung dịch. Lấy 10 ml dung dịch này
trung hoà vừa đủ với 16 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Giá trị của n là:
A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
C©u 49 : Có bao nhiêu đipeptit có thể tạo ra từ hai axit amin là alanin (Ala) và glixin (Gli)?
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
C©u 50 : Sè c«ng thøc cÊu t¹o lµ amin cña C4H11N lµ
A. 5
B. 7
C. 6
D. 8
Hä tªn:……………

phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
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ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
Môn thi : HOÁ
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba =
137.
ĐỀ SỐ 01
1. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe, biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn.
A. 1s22s2 2p63s23p64s23d6.
B. 1s22s2 2p63s23p63d64s2.
2 2
6 2
6 7 1
C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s .
D. 1s22s2 2p63s23p63d8.
2. Khi để sắt trong không khí ẩm thường bị
A. thuỷ phân.
B. khử.
C. oxi hóa.
D. phân huỷ.
3. Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO
A. H2O.
B. dd HCl.
C. dd NaOH.
D. dd H2SO4.
4. Đốt hỗn hợp bột sắt và iốt dư thu được
A. FeI2.
B. FeI3.
C. hỗn hợp FeI2 và FeI3.
D. không phản ứng.
5. Khi cho Na vào các dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3, thì có hiện tượng nào xảy ra ở cả 3
cốc:
A. có kết tủa.
B. có khí thoát ra.
C. có kết tủa rồi tan.
D. không có hiện tượng gì.
6. Để điều chế Na người ta dùng phương pháp
A. nhiệt phân NaNO3.
B. điện phân dung dịch NaCl.
C. điện phân nóng chảy NaCl.
D. cho K phản ứng với dung dịch NaCl.
7. Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch
X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã trên là:
A. 9,4 gam.
B. 12,8 gam.
C. 16,2 gam.
D. 12,6 gam.
8. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là
A. axit.
B. bazơ.
C. chất trung tính.
D. chất lưỡng tính.
9. Cho các dung dịch HCl vừa đủ, khí CO2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung
dịch NaAlO2 đều thấy
A. có khí thoát ra.
B. dung dịch trong suốt.
C. có kết tủa keo trắng.
D. có kết tủa sau đó tan dần.
10. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được
dung dịch B và 4,368 lít H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp lần
lượt là
A. 72,09% và 27,91%.
B. 62,79% và 37,21%.
C. 27,91% và 72,09%.
D. 37,21% và 62,79%.
11. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện:
A. muối ăn.
B. axit axetic.
C. axit sunfuric. D. rượu etylic.
12. Tổng nồng độ mol (CM) của các ion trong dung dịch natriphotphat 0,1M là

A. 0,5 M.
B. 0,4M.
C. 0,3M.
D. 0,1M.
13. Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân thấy
khối lượng giảm 0,54g. Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là:
A. 0,5g.
B. 0,49g.
C. 9,4g.
D. 0,94g.
14. Biểu thức Ka của axit HF là
[H  ][F ]
[H  ][F ]
[HF]


.
.
A.
.
B.
[H
][F
].
C.
D.
[HF]
2[HF]
[H  ][F ]
15. Hiđroxit nào sau đây không là chất lưỡng tính
A. Zn(OH)2.
B. Fe(OH)3.
C. Al(OH)3.
D. Cr(OH)3.
16. Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. pH của dung
dịch thu được là
A. 13.
B. 12.
C. 7.
D. 1.
17. Để đánh giá độ mạnh yếu của axit, bazơ, người ta dựa vào
A. độ điện li.
B. khả năng phân li ra ion H+, OH.
C. giá trị pH.
D. hằng số phân li axit, bazơ (Ka, Kb).
18. Các ion nào sau đây không thể cùng tồn tại trong một dung dịch:
A. Na+, Mg2+, NO3, SO42.
B. Ba2+, Al3+, Cl, HSO4.
C. Cu2+, Fe3+, SO42, Cl.
D. K+, NH4+, OH, PO43.
19. HNO3 có thể phản ứng với cả những kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hoá học các
kim loại vì
A. HNO3 là một axit mạnh.
B. HNO3 có tính oxi hoá mạnh.
C. HNO3 dễ bị phân huỷ.
D. cả 3 lí do trên.
20. Chọn khái niệm đúng về thù hình
A. Thù hình là các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu
tạo.
B. Thù hình là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron.
C. Thù hình là các đơn chất của cùng một nguyên tố nhưng có công thức cấu tạo khác
nhau.
D. Thù hình là các nguyên tố có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân, khác nhau về số
khối.
21. Cho 12 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88 gam dung dịch H3PO4 20% thu được
dung dịch X. dung dịch X chứa các muối sau:
A. Na3PO4.
B. Na2HPO4.
C. NaH2PO4, Na2HPO4.
D. Na2HPO4, Na3PO4.
22. Cho 8,8 gam hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II và ở hai chu kì liên tiếp tác dụng
với HCl dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là
A. Be và Mg.
B. Mg và Ca.
C. Mg và Zn.
D. Ca và Ba.
23. Điện phân dung dịch KCl đến khi có bọt khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng lại. Dung
dịch thu được có môi trường
A. axit.
B. bazơ.
C. trung tính.
D. không xác định được.
24. Lượng quặng boxit chứa 60% Al2O3 để sản xuất 1 tấn Al (hiệu suất 100%) là
A. 3,148 tấn.
B. 4,138 tấn.
C. 1,667 tấn.
D. 1,843 tấn.
25. Sắp xếp các cặp oxi hoá khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá Mn2+/Mn, Cu2+/Cu,
Ag+/Ag, 2H+/H2:
A. Mn2+/Mn < Cu2+/Cu < Ag+/Ag < 2H+/H2.

B. Mn2+/Mn < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Ag+/Ag.
C. Mn2+/Mn < Cu2+/Cu <2H+/H2 < Ag+/Ag.
D. Mn2+/Mn < 2H+/H2 < Ag+/Ag < Cu2+/Cu.
26. Oxit cao nhất của nguyên tố X là XO2. Hợp chất hiđrua của X có công thức là
A. XH.
B. XH2.
C. XH3.
D. XH4.
27. Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của bảng HTTH thì kim loại mạnh nhất và phi kim
mạnh nhất là
A. franxi và iot. B. liti và flo.
C. liti và iot.
D. franxi và flo.
28. Trong một chu kì, sự biến đổi tính axit - bazơ của các oxit cao nhất và các hiđroxit tương
ứng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là
A. tính axit và bazơ đều tăng.
B. tính axit và bazơ đều giảm.
C. tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần.
D. tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần.
29. Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một phân nhóm chính ở chu kì 2 và 3 có số đơn vị điện
tích hạt nhân hơn kém nhau là
A. 8.
B. 18.
C. 2.
D. 10.
30. Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào có cấu hình electron sau:
1s22s22p63s23p64s1
A. Na.
B. Ca.
C. K.
D. Ba.
31. Nguyen tố X có tổng số hạt (p + n + e) = 24. Biết số hạt p = số hạt n. X là
A. 13Al.
B. 8O.
C. 20Ca.
D. 17Cl.
32. Để phân biệt mantozơ và saccarozơ người ta làm như sau:
A. Cho các chất lần lượt tác dụng với AgNO3/NH3.
B. Thuỷ phân từng chất rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với dung dịch Br2.
C. Thuỷ phân sản phẩm rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với Cu(OH)2/NH3.
D. Cho các chất lần lượt tác dụng với Cu(OH)2.
33. Thực hiện phản ứng tách nước với một rượu đơn chức A ở điều kiện thích hợp, sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hợp chất hữu cơ B có tỉ khối hơi so với A bằng 1,7.
Công thức phân tử của A là
A. CH3OH.
B. C2H5OH.
C. C3H7OH.
D. C3H5OH.
34. Tính khối lượng Ancol etylic cần thiết để pha được 5 lít Ancol etylic 90o. Biết khối lượng
riêng của rượu nguyên chất là 0,8 gam/ml.
A. 3,6 kg.
B. 6,3 kg.
C. 4,5 kg.
D. 5,625 kg.
35. Công thức đơn giản nhất của axit hữu cơ A là CH2O. Khi đốt cháy 1 mol A thì thu được 4
mol khí cacbonic. A có CTPT:
A. C2H4O2.
B. C4H4O2.
C. C4H8O2.
D. C4H8O4.
36. Hợp chất A1 có CTPT C3H6O2 thoả mãn sơ đồ:
dd AgNO3 / NH 3
dd NaOH
dd H 2SO4
A1 
 A2 
 A3 

 A4
Cấu tạo thoả mãn của A1 là
A. HOCH2CH2CHO.
B. CH3CH2COOH.
C. HCOOCH2CH3.
D. CH3COCH2OH.
37. Trung hoà 12 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một axit hữu cơ đơn chức X
bằng NaOH thu được 16,4 gam hai muối. Công thức của axit là
A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. C3H7COOH.
38. Một axit hợp chất hữu cơ có tỉ lệ khối lượng có nguyên tố m C : m H : m O = 3 : 0,5 : 4 là

A. Công thức đơn giản nhất của X là CH2O.
B. Công thức phân tử của X là C2H4O.
C. Công thức cấu tạo của X là CH3COOH.
D. Cả A, B, C.
39. Muối Na+, K+ của các axit béo cao được dùng làm
A. xà phòng.
B. chất dẫn diện.
C. sản xuất Na2CO3.
D. chất xúc tác.
40. Nhiệt độ sôi của các chất CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là
A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH.
B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6.
C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH.
D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH.
41. Cho hợp chất (CH3)2CHCH2COOH. Tên gọi đúng theo tên thay thế ứng với cấu tạo trên là
A. axit 3-metylbutanoic.
B. axit 3-metylbutan-1-oic.
C. axit isobutiric.
D. axit 3-metylpentanoic.
42. Số nguyên tử C trong 2 phân tử isobutiric là
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
43. Một hợp chất có công thức phân tử C3H7O2N là chất lưỡng tính và làm mất màu dung dịch
brom. CTCT của hợp chất trên là
A. H2NCH2CH2COOH.
B. CH3CH(NH2)COOH.
C. CH2=CHCOONH4.
D. A hoặc B.
44. Phản ứng giữa nhiều phân tử nhỏ tạo thành phân tử lớn, sau phản ứng có giải phóng các
phân tử nhỏ, gọi là phản ứng
A. trùng hợp.
B. trùng ngưng. C. cộng hợp.
D. tách nước.
45. Liên kết ba là liên kết gồm
A. 3 liên kết .
B. 3 liên kết .
C. 2 liên kết  và 1 liên kết .
D. 1 liên kết  và 2 liên kết .
46. Hai hiđrocacbon A và B đều ở trạng thái khí, A có công thức C2xHy, B có công thức CxH2x.
Tổng số khối của A và B là 80. A và B là
A. C4H4 và C2H4.
B. C4H8 và C2H4.
C. C2H4và C4H4.
D. C3H4 và C3H6.
47. Phản cộng giữa đivinyl với HBr theo tỉ lệ mol 1:1 thu được tối đa mấy sản phẩm?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
48. Ankadien liện hợp là tên gọi của các hợp chất mà
A. trong phân tử có 2 liên kết đôi.
B. trong phân tử có 2 liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn.
C. trong phân tử có 2 liên kết đôi cách nhau 2 liên kết đơn trở lên.
D. trong phân tử có 2 liên kết đôi liền kề nhau.
49. Nilon-7 được điều chế bằng phản ứng ngưng tụ amino axit nào sau?
A. H2N(CH2)6NH2.
B. H2N(CH2)6COOH.
C. H2N(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)6COOH.
D. CH3CH(NH2)COOH.
50. PS là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?
A. CH2=CH2.
B. CH2=CHCl.
C. C6H5CH=CH2.
D. CH2=CHCH=CH2.

ĐÁP ÁN:
1. B
2. C
3. A
4. A
5. B

6. C
7. A
8. D
9. C
10. D

11. D
12. B
13. D
14. C
15. B

16. A
17. D
18. D
19. B
20. C

21. D
22. B
23. B
24. A
25. B

26. D
27. D
28. C
29. A
30. C

31. B
32. A
33. C
34. A
35. D

36. C
37. A
38. A
39. A
40. D

41. A
42. D
43. C
44. B
45. D

46. A
47. C
48. B
49. B
50. C

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
Môn thi : HOÁ
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl =
35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba
= 137.
ĐỀ SỐ 04
1. Nguyên tử X có cấu hình electron là: 1s22s22p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu
hình electron nào sau đây:
A. 1s22s22p4.
B. 1s22s22p6.
C. 1s22s22p63s2. D. 1s2.
2. Nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X trong bảng HTTH là
A. Chu kỳ 4, nhóm VIB.
B. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB.
C. Chu kỳ 4, nhóm IIA.
D. Chu kỳ 3, nhóm IIB.
3. Nguyên tử của nguyên tố A được xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
4. Một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm V có hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị
trong hợp chất với hiđro lần lượt là
A. III và V.
B. V và V.
C. III và III.
D. V và III.
5. Cho 3 kim loại thuộc chu kỳ 3: 11Na, 12Mg, 13Al. Tính khử của chúng giảm theo thứ
tự sau:
A. Na > Mg > Al.
B. Al > Mg > Na.
C. Mg > Al > Na.
D. Mg > Na > Al.
6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit-bazơ
A. H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O
B. 6HCl + Fe2O3  2FeCl3 + 3H2O
C. H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl
D. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
7. Dung dịch H2SO4có pH= 2 thì nồng độ của H2SO4 là
A. 0,01M.
B. 0,1M.
C. 0,005M.
D. 0,05M.
8. Sục V lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M dư thấy xuất hiện 59,1 gam
kết tủa trắng. Tính V?
A. 6,72 lít.
B. 3,36 lít.
C. 13,44 lít.
D. 6,72 lít hoặc 13,44 lít.
9. Loại muối nào sau đây không bị thuỷ phân?
A. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu.
B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
C. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu.
D. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh.
10. Điện phân nóng chảy 34 gam một oxit kim loại thu được 10,8 gam kim loại ở catot và
6,72 lít khí ở anot. Công thức của oxit trên là
A. Fe2O3.
B. Al2O3.
C. Na2O.
D. CaO.
11. Muốn mạ đồng lên một thanh sắt bằng phương pháp điện hóa thì phải tiến hành điện
phân với điện cực gì và dung dịch gì?
A. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối sắt.
B. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối đồng.

C. Cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối sắt.
D. Cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối đồng.
12. Cho oxit sắt từ phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được
A. muối sắt (II).
B. muối sắt (III).
C. hỗn hợp cả muối sắt (II) và (III).
D. chất rắn không tan.
13. Tên gang xám là do
A. chứa nhiều Fe3C, Si.
B. chứa nhiều FeO, Si.
C. chứa nhiều C, Si.
D. có mầu xám.
14. Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí
(đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân là
A. NaCl.
B. LiCl.
C. KCl.
D. CsCl.
15. Một hợp kim Na-K tác dụng hết với nước được 2 lít khí (đo ở 0oC, 1,12 atm) và dung
dịch D. Thể tích dung dịch HCl 0,5M cần để trung hoà hết 1/2 dung dịch D là
A. 200 ml.
B. 100 ml.
C. 400 ml.
D. 1000 ml.
16. Cho Na vào các dung dịch BaCl2, CuSO4, NaHSO4, NH3, NaNO3. Quan sát thấy có
chung một hiện tượng là
A. có khí bay ra.
B. có kết tủa xanh.
C. có kết tủa trắng.
D. không phản ứng.
17. Để điều chế các hiđroxit Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 ta cho dung dịch muối của
chúng tác dụng với:
A. dung dịch NaOH vừa đủ.
B. dung dịch NaOH dư.
C. dung dịch NH3 dư.
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
18. Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây không là phản ứng oxi hóa khử?
A. 4HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
B. NH4NO2  N2 + 2H2O
C. 3NH3 + 3H2O + AlCl3  Al(OH)3 + 3NH4Cl
D. N2 + 3H2
2NH3
19. Cho cân bằng:
N2 + 3H2
2NH3
Hằng số cân bằng của phản ứng trên là
[NH 3 ]
[N ][H 2 ]
A. K 
.
B. K  2
.
[N 2 ][H 2 ]
[NH 3 ]
[NH 3 ]2
[N 2 ][H 2 ]2
C. K 
.
D. K 
.
[N 2 ][H 2 ]3
[NH 3 ]
20. Cho 1,3 gam muối clorua của Fe (hóa trị n) tác dụng với AgNO3 dư, thu được 3,444
gam bạc clorua. Công thức của muối sắt là
A. FeCl3.
B. FeCl2, FeCl3.
C. FeCl2.
D. không xác định được.
21. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp (Mg, Al) bằng dung dịch HCl dư thì thu được
8,96 lít khí hiđro (đktc). Cô cạn dung dịch thu được thu được hỗn hợp muối khan có
khối lượng là
A. 3,62 gam.
B. 29,1 gam.
C. 39,75 gam. D. 36,2 gam.
22. Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất kẽm, chì và thiếc người ta khuấy loại
thuỷ ngân này trong dung dịch

A. CuSO4.
B. AgNO3.
C. PbCl2.
D. HgSO4.
23. Một loại thuỷ tinh có thành phần phần trăm về khối lượng các oxit: 75% SiO2, 13%
Na2O và 12% CaO. Công thức hóa học của loại thuỷ tinh này là
A. Na2O. CaO.4SiO2.
B. Na2O.2CaO.5SiO2.
C. 2Na2O.CaO.6SiO2.
D. Na2O.CaO.6SiO2.
24. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?
A. H2SO4.
B. Ca(OH)2.
C. Na2CO3.
D.CuSO4.
25. Để điều chế 1 tấn clo bằng cách điện phân nóng chảy NaCl người ta phải dùng tối
thiểu là 1,735 tấn NaCl. Vậy hiệu suất của quá trình là
A.59%.
B. 85%.
C. 90%.
D. 95%.
26. Một loại quặng hematit có chứa 60% sắt (III) oxit. Khối lượng sắt tối đa có thể điều
chế được từ 1 tấn quặng này là
A. 4,6 tấn.
B. 0,42 tấn.
C. 0,7 tấn.
D. 1,16 tấn.
27. Nước cứng có những tác hại gì?
A. Khi giặt đồ bằng xà phòng trong nước cứng tạo ra muối không tan gây lãng
phí xà phòng và sợi vải nhanh mục nát.
B. Nấu đồ ăn bằng nước cứng sẽ lâu chín và giảm mùi vị.
C. Đun nước cứng trong nồi hơi sau tạo thành một lớp cặn ở mặt trong nồi hơi.
D. Cả A, B và C.
28. Sục khí CO2 và một cốc nước cất có nhỏ vài giọt phenolphtalein thì dung dịch có mầu
gì?
A. không mầu. B. mầu tím.
C. mầu đỏ.
D. mầu xanh.
29. Loại phân đạm nào sau đây được gọi là đạm hai lá?
A. NaNO3.
B. NH4NO3.
C. (NH2)2CO.
D. Ca(NO3)2.
30. Để loại tạp chất HCl có lẫn trong khí Cl2 người ta dùng
A. dd NaOH.
B. dd H2SO4.
C. H2O.
D. dd Na2CO3.
31. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được stiren, toluen, benzen?
A. O2.
B. Br2 / Fe,to.
C. dd KMnO4. D. dd Br2.
32. Khi đun nóng m1 gam chất hữu cơ X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ
thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. dB/X = 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là
100%). CTPT của rượu X là
A. CH3OH.
B. C2H5OH.
C. C3H5OH.
D. C3H7OH.
33. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit hữu cơ X thu được 3,36 lít CO2 (đo ở 0oC, 2atm) và
5,4 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C3H4O2.
B. C3H6O2.
C. C2H2O4.
C2H4O2.
34. Cho 4 chất CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3. Chất ít tan trong nước
nhất là
A. CH3COOH. B. C2H5OH.
C. HCOOCH3. D. CH3COOCH3.
35. Để trung hoà 7,4 gam hỗn hợp 2 axit hữu cơ là đồng đẳng của axit fomic cần 200 ml
dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch là
A. 9,6 gam.
B. 9,7 gam.
C. 11,4 gam.
D. 5,2 gam.
36. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Người ta không giặt quần áo lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao là vì ...?...
làm mục quần áo.
A. có phản ứng axit-bazơ.
B. có phản ứng phân hủy.
C. có phản ứng thủy phân.
D. có phản ứng trung hòa.

37. Có bao nhiêu đồng phân có tính chất lưỡng tính ứng với công thức phân tử C2H5O2N?
(không kể đồng phân cis-trans)
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
38. Phản ứng giữa nhóm –COOH và nhóm –NH2 tạo ra
A. liên kết ion.
B. liên kết cho nhận.
C. liên kết peptit.
D. A hoặc C.
39. Thủy phân 1 mol este X cần 2 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm glixerol,
axit axetic và axit propionic. Có bao nhiêu CTCT thỏa mãn với X?
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 12.
40. Phản ứng giữa CH3COOH và C2H5OH có axit sunfuric đặc làm xúc tác được gọi là
phản ứng
A. axit bazơ.
B. este hóa.
C. đề hiđrat hóa. D. thuỷ phân.
41. Ba hiđrocacbon X, Y, Z đều là chất khí ở điều kiện thường. Khi phân huỷ mỗi chất
thành cacbon và hiđro, thể tích khí thu được đều gấp hai lần thể tích ban đầu. Vậy X,
Y, Z
A. là đồng đẳng của nhau.
B. là đồng phân của nhau.
C. đều có 2 nguyên tử C.
D. đều có 4 nguyên tử hiđro.
42. Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế etilen bằng cách đun rượu etylic với axit
sunfuric đặc nóng ở 170oC thì etilen thu được thường có lẫn SO2, người ta dẫn khí
qua dung dịch nào để thu được etilen tinh khiết?
A. Br2.
B. KMnO4.
C. NaOH.
D. Na2CO3.
43. Sản phẩm chính của phản ứng cộng giữa propen và HCl là
A. CH2=CHCH2Cl.
B. CH2=CClCH3.
C. CH2ClCH2CH3.
D. CH3CHClCH3.
44. Khả năng phản ứng thế brom vào vòng benzen của chất nào cao nhất trong ba chất
benzen, phenol và axit benzoic?
A. benzen.
B. phenol.
C. axit benzoic.
D. cả ba phản ứng như nhau.
45. Thực hiện phản ứng tách nước với một ancol có CTPT là C4H10O có mặt xúc tác
H2SO4 đặc ở 180oC hu được 3 dồng phân. CTCT của ancol đó là
A. CH3CH2CH(OH)CH3.
B. CH3CH2CH2CH2OH.
C. (CH3)3COH.
D. không có công thức nào thoả mãn.
46. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no đơn chức A. Cho 7,6 gam X tác dụng với
Na dư thu được 1,68 lít H2 (đktc). Mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO
(to) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư thu
được 21,6 gam kết tủa. CTPT của A là
A. C2H5OH.
B. CH3CH2CH2OH.
C. CH3CH(CH3)OH.
D. CH3CH(CH3)OHCH3.
47. Cho các phản ứng sau:
(1) CH3CHO + Br2 + H2O  CH3COOH + 2HBr
(2) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
Trong hai phản ứng trên CH3CHO đóng vai trò là chất gì?
A. Chất oxi hóa .
B. Chất khử.
C. Chất tự oxi hóa tự khử.
D. Tất cả đều sai.
48. Tỉ khối hơi của đimetylamin so với heli là
A. 11,25.
B. 12,15.
C. 15,12.
D. 22,5.

49. Cao su buna-N được tạo ra từ phản ứng đồng trùng hợp các monome nào sau đây?
A. CH2=CH2, CH2=CHCH=CH2.
B. CH2=CHCN, CH2=CHCH=CH2.
C. CH2=CHC6H5, CH2=CH-CH=CH2.
D. CH2=CH2, CH2=CHCN.
50. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch -aminopropanoic thì giấy quỳ tím
A. mất mầu.
B. không đổi mầu.
C. chuyển thành mầu đỏ.
D. chuyển thành mầu xanh.
ĐÁP ÁN ĐỀ 04:
1. B
6. C
2. B
7. C
3. C
8. A
4. D
9. D
5. A 10. B

11. D
12. C
13. C
14. C
15. A

16. A
17. A
18. C
19. C
20. A

21. D
22. D
23. D
24. C
25. D

26. B
27. D
28. A
29. B
30. C

31. C
32. D
33. B
34. D
35. A

36. C
37. A
38. D
39. A
40. B

41. D
42. C
43. D
44. B
45. A

46. C
47. B
48. A
49. B
50. B

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
Môn thi : HOÁ
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
ĐỀ SỐ 03
1. Sự biến đổi độ âm điện của các nguyên tố theo thứ tự sau: 11Na, 13Al, 15P, 17Cl là
A. tăng.
B. giảm.
C. không thăng đổi.
D. vừa tăng vừa giảm.
2. Nếu biết vị trí của một nguyên tố trong bảng HTTH có thể suy ra
A. nó là kim loại hay phi kim.
B. hóa trị cao nhất đối với oxi.
C. tính chất của oxit và hiđroxit. D. Tất cả đều đúng.
3. Axit nào yếu nhất trong các axit: HCl, HBr, HI, HF?
A. HCl.
B. HBr.
C. HI.
D. HF.
4. Số electron tối đa trong lớp L (lớp n = 2) là
A. 8.
B. 6.
C. 2.
D. 10.
5. Một ion có 18 electron và 16 proton thì điện tích hạt nhân là
A. 2.
B. +2.
C. 18.
D. +16.
+

6. Các ion và nguyên tử 10Ne, 11Na , 9F có đặc điểm chung là có cùng
A. số electron. B. số proton.
C. số nơtron.
D. số khối.
7. Điện phân dung dịch chứa HCl và CuCl2. Kết thúc điện phân khi nước bắt đầu bị điện phân ở
cả hai điện cực. Dung dịch thu được có
A. pH = 7.
B. pH > 7.
C. pH < 7.
D. không xác định được.
8. Nguyên tố R tạo được hợp chất với hiđro có công thức RH3. Công thức oxit cao nhất của X là
A. RO.
B. R2O3.
C. RO2.
D. R2O5.
9. Chất nào sau đây là chất không điện li?
A. C6H6.
B. HF.
C. Na2CO3.
D. Ca(OH)2.
10. CH3COOH điện li theo cân bằng sau:
CH3COOH → CH3COO + H+
Cho biết độ điện li của CH3COOH tăng khi nào?
A. Thêm vài giọt dung dịch HCl.
B. Thêm vài giọt dung dịch NaOH.
C. Thêm vài giọt dung dịch CH3COONa.
D. Cả A và B.
11. Độ điện li của một chất điện li yếu sẽ thay đổi
A. khi thay đổi nhiệt độ.
B. khi thay đổi nồng độ
C. khi thêm vào dung dịch một chất điện li mạnh có chứa 1 trong 2 ion của chất điện li yếu
đó.
D. Cả 3 trường hợp trên.
12. Cho các bột trắng K2O, MgO, Al2O3, Al4C3. Để phân biệt các chất trên chỉ cần dùng thêm
A. dung dịch HCl.
B. H2O.
C. dung dịch NaOH.
D. dung dịch H2SO4.

13. Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 0,4 mol H2.
Nếu cũng cho lượng hỗn hợp nói trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít H2
(đktc). Khối lượng mỗi kim loại lần lượt là
A. 2,4 gam và 5,4 gam.
B. 5,4 gam và 2,4 gam.
C. 1,2 gam và 5,4 gam.
C. 2,4 gam và 2,7 gam.
14. Phản ứng nào không xảy ra với dung dịch NaHCO3 khi
A. đun nóng.
B. tác dụng với axit.
C. tác dụng với bazơ.
D. tác dụng với BaCl2.
15. Từ Na2CO3 có thể điều chế được
A. NaCl.
B. Na2SO4.
C. NaHCO3.
D. Cả A, B, C.
16. Hoà tan hết m gam Kali trong 96,2 gam nước thu được dung dịch X có khối lượng riêng
1,079 gam/ml (giả thiết chất rắn chiếm thể tích không đáng kể). Khối lượng kali đã dùng là
A. 7,8 gam.
B. 7,6 gam.
C. 3,9 gam.
D. 10,8 gam.
17. Dùng hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch: (NH4)2SO4, AlCl3, FeCl3, CuCl2,
ZnCl2
A. dd NH3.
B. dd NaOH.
C. dd Ba(OH)2. D. dd Ca(OH)2.
18. Cho Al vào hỗn hợp FeCl3 và HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được các muối
A. AlCl3 và FeCl3.
B. AlCl3 và FeCl2.
C. AlCl3.
D. FeCl3.
19. Gang là hợp chất của sắt và cacbon trong đó hàm lượng cacbon chiếm
A. từ 2  5%.
B. dưới 2%.
C. trên 5%.
D. 0%.
20. Sục một thể tích CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,01M thấy xuất hiện 0,1 gam kết
tủa trắng, lọc kết tủa rồi đem đun nóng dung dịch thu được 0,1 gam kết tủa nữa. Tính thể tích
CO2?
A. 22,4 ml.
B. 44,8 ml.
C. 67,2 ml.
D. 67,2 lít.
21. Cho 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
X
Y
Z
NaOH
+


HCl
+
+
+
HNO3 đặc nguội
+


X, Y, Z lần lượt là:
A. Fe, Mg, Al. B. Fe, Mg, Zn. C. Cu, Mg, Al. D. Mg, Fe, Al.
22. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế nitơ bằng cách nhiệt phân amoni nitrit. Tính khối
lượng amoni nitrit cần nhiệt phân để thu được 5,6 lít N2 (đktc).
A. 8 gam.
B. 32 gam.
C. 20 gam.
D. 16 gam.
23. Trộn 1 lít O2 với 1 lít NO. Hỏi hỗn hợp thu được có mấy chất và có thể tích là bao nhiêu?
A. 2 chất và 2 lít.
B. 2 chất và 1,5 lít.
C. 1 chất và 1 lít.
D. 3 chất và 2 lít.
24. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá khử?
to
A. (NH4)2CO3 
 2NH3 + CO2 + H2O
B. 4NH3 + Zn(OH)2  [Zn(NH3)4](OH)2
C. 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4
D. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O
25. Đun nóng 4,6 gam Na với 1,55 gam photpho trong điều kiện không có không khí, sau khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Hoà tan A thu được khí B.
a) Chất rắn A gồm:

A. Na3P.
B. Na3P, P, Na. C. Na3P, Na.
D. Na3P, P.
b) Khí B gồm:
A. H2.
B. PH3.
C. H2 và PH3.
D. P2H4.
26. Từ dung dịch CaCl2 làm thế nào điều chế được Ca kim loại?
A. Cho tác dụng với Na.
B. Điện phân dung dịch.
C. Cô cạn rồi điện phân nóng chảy.
D. Cô cạn rồi nhiệt phân.
27. Halogen nào sau đây không điều chế được bằng cách cho axit HX tương ứng phản ứng với
chất oxi hoá mạnh như KMnO4, PbO2, …
A. F2.
B. Cl2.
C. Br2.
D. I2.
28. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3?
A. Sủi bọt khí.
B. Kết tủa nâu đỏ.
C. Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.
D. Kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí.
29. Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu thiếc bị xước thì kim loại nào bị ăn mòn trước?
A. Sắt.
B. Thiếc.
C. Cả 2 bị ăn mòn như nhau.
D. Không xác định được.
30. Thuỷ tinh bị ăn mòn bởi dung dịch axit nào sau đây?
A. HCl.
B. H2SO4.
C. HBr.
D. HF.
31. Số lượng đồng phân mạch hở phản ứng được với NaOH ứng với khối lượng phân tử 74 đvC
là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
32. Este A chứa tối đa 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Thuỷ phân hoàn toàn A thu được B, C.
Biết rằng B, C đều có phản ứng tráng gương. CTCT của A là
A. CH3COOCH=CH2.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2.
D. HCOOCH2CH=CH2.
33. Dung dịch glixin (axit amino axetic) có môi trường
A. axit.
B. bazơ.
C. trung tính.
D. không xác định.
34. Nilon-6 là tên gọi của polipeptit mà
A. trong phân tử có 6 nguyên tử cacbon.
B. trong một mắt xích có 6 nguyên tử cacbon.
C. tổng số nguyên tử trong một mắt xích là 6.
D. phân tử có 6 mắt xích liên kết với nhau.
35. Cho 3 bazơ: n-butylamin, anilin, amoniac sắp xếp các chất theo thứ tự tính bazơ tăng dần.
A. n-butylamin; anilin; amoniac. B. n-butylamin; amoniac; anilin.
C. anilin; amoniac; n-butylamin. D. anilin; n-butylamin; amoniac.
36. Sắp xếp các axit sau theo lực axit tăng dần: HCOOH (X), CH3CH2COOH (Y),
CHCCOOH (Z), C6H5COOH (T)
A. X < Y < Z < T.
B. Y < X < Z < T.
C. Y< X < T < Z.
D. Z < Y < X < T.
37. Cho hợp chất CH2=CHCOOH, tên gọi đúng theo danh quốc tế ứng với cấu tạo trên là
A. axit acrylic.
B. axit vinyl fomic.
C. axit propenoic.
D. Axit propanoic.

38. Đốt cháy hoàn toàn m gam một axit Y thu được thể tích CO2 bằng thể tích hơi nước ở cùng
điều kiện. Mặt khác tỉ khối hơi của Y so với nitơ nhỏ hơn 2,5. Y có công thức là
A. HCOOH.
B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. cả A và B
39. Một rượu A mạch hở, không làm mất màu dung dịch nước brom. Để đốt cháy hoàn toàn a lít
hơi A thì cần 2,5a lít O2 ở cùng điều kiện. CTPT của A là
A. CH3OH.
B. C2H6O2.
C. C2H4O2.
D. C3H8O3.
40. Để nhận biết các đồng phân đơn chức của C3H6O2.
A. quỳ tím và Ag2O/NH3.
B. quỳ tím và NaOH.
C. Na2CO3 và NaOH.
D. NaOH và Ag2O/NH3.
41. Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol rượu A và 0,2 mol rượu B tác dụng với Na dư sinh ra 0,5 mol H2.
Một hỗn hợp khác gồm 0,3 mol A và 0,1 mol B cũng cho tác dụng với Na thì sinh ra 0,45
mol H2. Số nhóm chức của A và B lần lượt là
A. 3 và 2.
B. 2 và 3.
C. 1 và 3.
D. 2 và 2.
42. Một rượu có CTPT C5H12O. Oxi hoá rượu đó bằng CuO có đun nóng thu được sản phẩm có
phản ứng tráng gương. Có bao nhiêu CTCT thoả mãn điều kiện trên?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D.6.
43. Ghép tên ở cột 1 với công thức ở cột 2 cho phù hợp?
Cột 1
Cột 2
1) phenyl clorua
a. CH3Cl
2) metylen clorua
b. CH2=CHCl
3) allyl clorua
c. CHCl3
4) vinyl clorua
d. C6H5Cl
5) clorofom
e. CH2=CH-CH2Cl
f. CH2Cl2
A. 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a.
B. 1-d, 2-f, 3-b, 4-e, 5-c.
C. 1-d, 2-f, 3-e, 4-b, 5-a.
D. 1-d, 2-f, 3-e, 4-b, 5-c.
44. 1,4-đimetylbenzen có mấy nguyên tử C trong phân tử?
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. một kết quả khác.
45. Hợp chất nào sau đây điều chế được bằng cách cho ankin tương ứng tác dụng với H2O có xúc
tác là HgSO4?
A. CH3CHO.
B. CH3COCH3.
C. CH3CH2CHO.
D. Cả A, B.
46. CTCT tổng quát của anken được biểu diễn như sau: R1R2C=CR3R4. Điều kiện để xuất hiện
đồng phân hình học là
A. R1  R2  R3  R4.
B. R1  R2 hoặc R3  R4.
C. R1  R2 và R3  R4.
D. R1  R3 và R2  R4.
47. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 3,3 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Công thức
tổng quát của A là
A. CnH2n+2.
B. CnH2n.
C. CnH2n2.
D. CnH2n6.
48. Nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch anilin. Hỏi dung dịch có màu gì?
A. Mầu đỏ.
B. Mầu xanh.
C. Mầu tím.
D. Không mầu.
49. Toluen có tính chất hóa học nào mà bezen không có?
A. Phản ứng cháy.
B. Phản ứng thế halogen khi có xúc tác Fe.
C. Phản ứng với dung dịch KMnO4, to.

D. Phản ứng thế nitro vào vòng benzen.
50. Phản ứng nào sau đây chứng minh cấu tạo của glucozơ?
A. Phản ứng tráng gương.
B. Phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức.
C. Phản ứng với CH3COOH/H2SO4.
D. Cả 3 phản ứng trên.
ĐÁP ÁN ĐỀ 03:
1. A
2. D
3. D
4. A
5. D

6. A
7. A
8. D
9. A
10. B

11. D
12. B
13. A
14. D
15. D

16. A
17. A
18. B
19. B
20. C

21. A
22. D
23. B
24. D
25. C,

26. C
27. A
28. C
29. A
30. D

31. C
32. C
33. C
34. B
35. C

36. C
37. C
38. D
39. B
40. A

41. B
42. B
43. D
44. C
45. D

46. C
47. A
48. C
49. C
50. D

§Ò thi m«n HãA LÇN 2
(§Ò 2)
C©u 1 : Đốt cháy hoàn toàn 5,8 g chất hữu cơ A thu được 2,65 g Na2CO3; 2,25 g H2O và 12,1 g CO2.
Phân tử của A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi khối lượng mol phân tử của A là :
A. 116 g/mol
C. 96 g/mol
B. 136 g/mol
D. 178 g/mol
C©u 2 : Hai este A vµ B lµ dÉn xuÊt cña benzen cã CTPT lµ: C9H8O2. A vµ B ®Òu céng hîp víi Br2 theo
tØ lÖ mol 1:1. A t¸c dông víi NaOH cho mét muèi vµ mét an®ehit, B t¸c dông víi NaOH cho 2
muèi vµ níc. C¸c muèi cã khèi lîng ph©n tö lín h¬n khèi lîng ph©n tö cña CH3COONa.
CTCT cña A vµ B cã thÓ lµ:
A. HOOC-C6H4-CH=CH2 vµ CH2=CH-COOB. C6H5COOCH=CH2 vµ CH2=CH-COO-C6H5
C6H5
C. HCOO-C6H4-CH=CH2 vµ HCOO-CH=CHD. C6H5COOCH=CH2 vµ C6H5-CH=CHC6H5
COOH
C©u 3 : Soá ñoàng phaân laø röôïu baäc I coù coâng thöùc phaân töû C5H12O laø:
A. 4
C. 6
B. 3
D. 5
C©u 4 : Hoµ tan m(g) Al vµo dung dÞch HNO3 lo·ng d thu ®îc 0,224 lÝt NO vµ 0,336 lÝt N2O( c¸c khÝ
®o ë ®ktc). Khèi lîng Al ®· dïng lµ:
A. 2,7 g
B. 13,5 g
C. 1,35 g
D. 0,27 g
C©u 5 : C©u nµo sau ®©y ph¸t biÓu sai:
A. S¾t cã thÓ tan trong dung dÞch CuCl2
B. Zn cã thÓ tan trong dung dÞch FeCl2
C. Zn cã thÓ tan trong dung dÞch FeCl3
D. S¾t cã thÓ tan trong dung dÞch ZnCl2
C©u 6 : S¾p xÕp theo chiÒu gi¶m dÇn tÝnh baz¬:
(1) C6H5NH2 , (2) C2H5NH2 , (3) NH3, (4) (C6H5)2NH
A. 3, 2, 1, 4
B. 2, 3, 1, 4
C. 4, 1, 3, 2.
D. 1, 2, 3, 4
C©u 7 : Cho 2,76 g Na vµo 100ml dung dÞch HCl 1M sau khi kÕt thóc ph¶n øng thu
®îc V lÝt khÝ H2 (®ktc). Gi¸ trÞ V lµ:
A. 1,344 lÝt
B. 2,24 lÝt
C. 1,12 lÝt
D. 2,688 lÝt
C©u 8 : Chaát khi taùc duïng vôùi Cl2/aùs (tæ leä 1:1) cho 4 saûn phaåm chöùa mono clo laø:
A. 2-Metyl butan
C. 2,2-Ñimetyl butan. D. Neo pentan
B. 2-Metyl pentan
C©u 9 : Hoµ tan hoµn toµn 2,73 gam mét kim lo¹i kiÒm vµo trong níc thÊy khèi lîng t¨ng 2,66 gam.
Kim lo¹i kiÒm lµ:
A. Li
B. Na
C. K
D. Rb
C©u 10 : Ñeå chöùng minh tính chaát löôõng tính cuûa NaHCO3, Ca(HCO3)2 vaø Al(OH)3. Ngöôøi ta
cho moãi chaát ñoù laàn löôït taùc duïng vôùi caùc dung dòch sau:
A. KHSO4 vaø KOH
C. KHSO4 vaø NH3
B. KOH vaø NH3
D. HCl vaø NH3
C©u 11 : Hîp chÊt X (C3H6O) cã kh¶ n¨ng lµm mÊt mµu níc brom vµ cho ph¶n øng víi Na. Th× X cã
cÊu t¹o lµ?
A. CH3-CH2-CHO
B. CH3-CO-CH3
C. CH2=CH-CH2-OH D. CH2=CH-O-CH
C©u 12 : §èt ch¸y hoµn toµn 27,6 gam hçn hîp X gåm C3H7OH, C2H5OH vµ CH3OH thu ®îc 32,4 gam
H2O vµ V lÝt khÝ CO2 (®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ?
A. 1,344 lÝt
B. 13,44 lÝt
C. 26,88 lÝt
D. 2,688 lÝt
C©u 13 : Troän 100 ml dd Al2(SO4)3 0,5 M vôùi 200ml dd (KOH 1M vaø NaOH 0,75M). Keát tuûa thu
ñöôïc ñem nung ôû nhieät ñoä cao ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn thì thu ñöôïc m gam chaát
raén. Giaù trò cuûa m laø:
A. 5,1
C. 2,55
B. 7,8
D. 3,9
C©u 14 : Tõ ancol etylic vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt, ta cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp ra c¸c chÊt nµo sau ®©y?
(1). Axit axetic
(2). Axetan®ehit (3) Buta-1,3-®ien
(4). Etyl
axetat
A. (1), (2),(3) vµ (4)
B. (1), (3) vµ (4)
C. (1), (2) vµ (3)
D. (1), (2) vµ (4)
C©u 15 : Cho caùc chaát Fe, Ag, Cu, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, AgNO3. Soá caëp chaát xaûy ra phaûn öùng
laø:
A. 4
C. 3
B. 5
D. 6
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C©u 16 : Cho ph¶n ng ho¸ häc xÈy ra trong pin ®iÖn ho¸ :
Zn + Cu2+  Cu + Zn2+
0
(BiÕt E Zn2+/Zn = -0,76V, E0 Cu2+/Cu = 0,34V). SuÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ?
A. + 1,10 V
B. + 0,42 V
C. - 1,10 V
D. - 0,42 V
C©u 17 : Ba hi®rocacbon X, Y, Z kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång d¼ng, trong ®ã khèi lîng ph©n tö Z gÊp
®«i khèi lîng ph©n tö X. §èt ch¸y 0,15mol Y, s¶n phÈm khÝ hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch
Ca(OH)2 d thu ®îc sè gam kÕt tña lµ:
A. 15g
B. 35g
C. 45g
D. 25 g
C©u 18 : DÉn V lÝt (ë ®ktc) hçn hîp X gåm C2H2 vµ H2 ®i qua èng sø ®ùng bét Ni nung nãng thhu ®îc
hçn hîp khÝ Y. DÉn Y vµo lîng d dung dÞch AgNO3 trong NH3 d thu ®îc 12g kÕt tña. KhÝ
®i ra khái dung dÞch ph¶n øng võa ®ñ víi 16 gam Br2 cßn l¹i lµ khÝ Z. §èt ch¸y hoµn toµn Z
thu ®îc 2,24 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµ 4,5 gam H2O. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 13,44 lÝt
B. 5,60 lÝt
C. 11,2 lÝt
D. 8,96 lÝt
C©u 19 : Cho caùc dung dòch (1): Na2CO3; (2):Al2(SO4)3; (3):CH3COONa; (4):NaCl.Caùc dung dòch
coù giaù trò pH >7 laø:
A. 3,4
C. 2,3,4
B. 1,2,3
D. 1,3
C©u 20 : C©u nµo sau ®©y ph¸t biÓu ®óng:
A. Fe cã tÝnh oxi ho¸
B. FeCl3 chØ cã tÝnh oxi ho¸
C. Fe võa cã tÝnh oxi ho¸ võa cã tÝnh khö
D. FeCl3 chØ cã tÝnh khö
C©u 21 : Ion M3+ coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø 2s22p6. Lôùp voû nguyeân töû cuûa M
coù soá e ñoäc thaân treân caùc ocbitan laø:
A. 1
C. 2
B. khoâng coù
D. 3
C©u 22 : HÖ sè cña ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
 Br2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
KBr + K2Cr2O7 + H2SO4 
LÇn lît lµ:
A. 8; 2; 10; 4; 2; 2; 10
B. 6; 1; 7; 3; 1; 4; 7
C. 6; 2; 10; 3; 2; 2; 10
D. 6; 2; 12; 3; 2; 2; 12
C©u 23 : Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 33,6 lÝt khí CO2 (ở 27,3oC áp suất 0,22atm)
và 7,2 gam H2O. Số mol X tham gia phản ứng là :
A. 0,3 mol
C. 0,4 mol
B. 0,6 mol
D. 0,1 mol
C©u 24 : Có 5 dung dịch cùng nồng độ NH4Cl, (NH4)2SO4, BaCl2, NaOH, Na2CO3 đựng trong 5 lọ mất
nhãn riêng biệt. Dùng một thuốc thử dưới đây để phân biệt 5 lọ trên.
A. NaNO3
C. NaCl
B. Ba(OH)2
D. dd NH3
C©u 25 : §Ó khö hoµn toµn 9 gam hçn hîp gåm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO, MgO, CuO cÇn dïng võa ®ñ 1,68
lÝt CO (ë ®ktc). Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng lµ:
A. 4,8 gam
B. 8,4 gam
C. 7,6 gam
D. 7,8 gam
C©u 26 : Khi oxi hoùa 17,6 gam moät hôïp chaát höõu cô X chöùa oxi, thu ñöôïc 24 gam moät axit
cacboxylic ñôn chöùc. Khi cho toaøn boä axit thu ñöôïc taùc duïng vôùi NaHCO3 dö thì ñöôïc
8,96 lít khí (ñktc). Coâng thöùc caáu taïo cuûa X laø:
A. CH3 - CH2 - CHO. B. CH3 - CHO.
C. HCHO.
D. CH3 - CH2 - OH.
C©u 27 : Nung 2,52 gam bét s¾t trong oxi, thu ®îc 3 gam chÊt r¾t X gåm ( FeO, Fe2O3, Fe3O4 vµ Fe d).
Hoµ tan hÕt hçn hîp X vµo dung dÞch HNO3 (d) thu ®îc V lÝt khÝ NO duy nhÊt (ë ®ktc). Gi¸
trÞ V lµ:
Kh«ng x¸c ®Þnh
A. 1,12 lÝt
B. 0,896 lÝt
C. 0,56 lÝt
D.
®îc
C©u 28 : Khi ñoát chaùy moät röôïu ña chöùc thu ñöôïc H2O vaø khí CO2 coù tæ leä veà khoái löôïng
mH 2 O:mCO 2 = 27:44 Coâng thöùc phaân töû cuûa hai röôïu laø:
A. C3H8O3.
C. C4H8O2.
B. C3H8O2.
D. C2H6O2
C©u 29 : Haáp thuï hoaøn toaøn 7,168 lít CO2 (ñktc) vaøo 5 lít dd Ca(OH)2 0,04M thu ñöôïc keát tuûa A
vaø dd B. dd B so vôùi dung dòch Ca(OH)2 ban ñaàu:
A. Taêng 6,08 gam
C. Giaûm 8 gam
B. Giaûm 6,08 gam
D. Taêng 8 gam
C©u 30 : Hoµ tan 10,6 gam Na2CO3 vµ 6,9 gam K2CO3 vµo níc thu ®îc dung dÞch X. Thªm tõ tõ m
gam dung dÞch HCl 5% vµo X thÊy tho¸t ra 0,12 mol khÝ. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 197,1 g
B. 175,2 g
C. 87,6 g
D. 39,4 g
C©u 31 : Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,2 mol hoãn hôïp hai anken X; Y laø ñoàng ñaúng keá tieáp nhau
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C©u 32 :
A.
C©u 33 :
A.
C©u 34 :
A.
C.
C©u 35 :
A.
C©u 36 :
A.
B.
C.
D.
C©u 37 :
A.
C©u 38 :
A.
C©u 39 :
A.
C©u 40 :
A.
C©u 41 :
A.
C©u 42 :

A.
B.
C.
D.
C©u 43 :

A.

ngöôøi ta thu ñöôïc khoái löôïng CO2 nhieàu hôn khoái löôïng H2O laø 19,5 gam. Hai an ken
ñoù laø:
C4H8 vaø C5H10.
C. C5H10 vaø C6H12.
B. C2H4 vaø C3H6.
D. C3H6 vaø C4H8.
Cho 8,9 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat cña 2 kim lo¹i kiÒm ë 2 chu kú liªn tiÕp (trong BTH) t¸c
dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®îc 2,24 lit khÝ ë (®ktc). Khèi lîng muèi t¹o ra sau ph¶n øng
lµ:
40 g
B. 20 g
C. 30 g
D. 10 g
x 1
Moät soá nguyeân toá caáu hình electron coù daïng: [Ar]3d 4s . Soá löôïng nguyeân toá coù
caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng 4s1 laø :
4
C. 3
B. 1
D. 2
Ph¶n øng nµo sau ®©y ®îc viÕt kh«ng ®óng :
CH Ξ CH + HOH
Pd / PbCO3
B. CH Ξ CH + H2 
 CH3CH3
HgSO4 , H 2 SO4 ,800
    CH3CHO
CH Ξ CH + CH3COOH
CH Ξ CH + HCl
D.
( CH 3COO ) 2 Zn ,t o
HgCl2 ,1500  2000
   
 CH3COOCH=CH2


 CH2=CHCl
Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C8H8O2. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch KOH d cho
hçn hîp hai muèi h÷u c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ?
C6H5-COO-CH3
B. C6H5-CH2-COOH
C. CH3-COO-C6H5
D. CH3-C6H4-COOH
Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng khi noùi veà phenol:
Phenol taùc duïng vôùi dung dòch brom laø do phaân töû coù nhoùm OH.
Khi taùc duïng vôùi dung dòch brom, phenol taïo keát tuûa maøu traéng, beàn.
Phenol laø axit yeáu; yeáu hôn axit cacbonic.
Phenol khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím.
Mét hîp chÊt cã c«ng thøc MX. Tæng sè c¸c h¹t trong hîp chÊt lµ 84, trong ®ã sè h¹t mang
®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 28. Nguyªn tö khèi cña X lín h¬n cña M lµ 8. Tæng
sè c¸c h¹t trong X2- nhiÒu h¬n trong M2+ lµ 16. C«ng thøc MX lµ:
MgO
B. CaO
C. CaS
D. MgS
§èt ch¸y hoµn toµn 1,48 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ X thu ®îc 2,64 gam khÝ CO2 vµ 1,08 gam
H2O. BiÕt X lµ este ®¬n chøc. X t¸c dông víi dung dÞch NaOH cho mét muèi cã khèi lîng
ph©n tö b»ng 34/37 khèi lîng ph©n t cña este X. CTCT cña X lµ:
C2H5COOCH3
B. CH3COOCH3
C. HCOOC2H5
D. C¶ A vµ B ®óng
Hçn hîp A gåm Fe vµ kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Cho 15,2 gam A t¸c dông víi dung
dÞch HCl d thÊy th¸t ra 2,24 lÝt khÝ H2 (®ktc). NÕu cho lîng A trªn t¸c dông víi dung dÞch
HNO3 d thu ®îc 4,48 lÝt khÝ NO (®ktc). Kim lo¹i M lµ:
Mg
B. Al
C. Cu
D. Ag
Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®ktc), hiÖu suÊt cña ph¶n øng lµ 90% th× khèi lîng polime thu ®îc
lµ:
5,3 gam
B. 4,3 gam
C. 7,3 gam
D. 6,3 gam
HÊp thô hoµn toµn 1,568 lÝt CO2 (®ktc) vµo 500ml dung dÞch NaOH 0,16M thu ®îc dung dÞch
X. Thªm 250 ml dung dich Y gåm BaCl2 0,16M vµ Ba(OH)2 a mol/l vµo dung dÞch X thu ®îc
3,94 gam kÕt tña vµ dung dÞch Z. TÝnh a?
0,02 M
B. 0,03 M
C. 0,015 M
D. 0,04 M
Hoãn hôïp Y goàm hai este ñôn chöùc maïch hôû laø ñoàng phaân cuûa nhau. Khi cho m gam
hoãn hôïp Y taùc duïng vöøa ñuû vôùi 100 ml dung dòch NaOH 0,5 M; thì thu ñöôïc moät
muoái cuûa moät axit cacboxylic vaø hoãn hôïp hai röôïu. Maët khaùc khi ñoát chaùy hoaøn
toaøn m gam hoãn hôïp Y caàn duøng 5,6 lít O2 vaø thu ñöôïc 4,48 lít CO2 (Caùc khí ño ôû
ñktc). Giaù trò cuûa m vaø coâng thöùc caáu taïo cuûa hai röôïu laø:
8,8 gam; CH3 - CH2 - CH2 - OH vaø CH3 - CH(CH3) - OH.
4,4 gam; CH3 - CH2 - CH2 - OH vaø CH3 - CH(CH3) - OH.
8,8 gam; CH3 - CH2 - CH2 - OH vaø CH3 - CH2 - OH.
4,4 gam; CH3 - CH2 - CH2 - OH vaø CH3 - CH2 - OH.
Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,46 gam chaát X chöùa C; H; O thu ñöôïc 1,344 lít khí CO2 (ñktc)
vaø 0,9 gam H2O. dX/H2=73. Khi thuûy phaân 0,1 mol X baèng dung dòch KOH, thu ñöôïc 0,2
mol röôïu etylic vaø 0,1 mol muoái Y. Coâng thöùc caáu taïo cuûa X laø:
B. H - COO - C2H5.
H5C2 - COO - CH2 - COO - C2H5
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C. CH3 - COO - C2H5.
D. H5C2 - OOC - COO - C2H5
C©u 44 : Troän 100ml dung dòch (H2SO4 0,05 M vaø HCl 0,1 M) vôùi 100 ml dung dòch ( Ba(OH)2
0,05M vaø KOH 0,01M) thu ñöôïc dung dòch A. Dung dòch A coù giaù trò pH:
pH khoâng xaùc
A.
C. pH=7
B. pH<7
D. pH>7
ñònh
C©u 45 : Ng©m thanh kim lo¹i M ho¸ trÞ II trong 100ml dung dÞch CuSO4 1M, khi CuSO4 ph¶n øng hÕt
thÊy khèi lîng thanh kim lo¹i t¨ng thªm 4 gam. Kim lo¹i M lµ:
A. Fe
B. Mg
C. Zn
D. Pb
C©u 46 : Ñeå trung hoøa moät dung dòch coù chöùa 18 gam moät axit cacboxylic ñôn chöùc caàn duøng
250 ml dung dòch KOH 1M. Teân goïi cuûa axit treân laø:
A. Axit acylic.
C. Axit propionic.
B. Axit fomic.
D. Axit axetic
3+
2+
2C©u 47 : Dung dòch X coù chöùa 0,1 mol Al ; 0,25 mol Mg ; 0,15 mol SO4 ; 0,5 mol NO3-. Dung
dòch X ñöôïc ñieàu cheá ít nhaát töø:
A. Al2(SO4)3 ; Mg(NO3)2 vaø Al(NO3)3
B. Al(NO3)3 vaø MgSO4
C. Al(NO3)3 ; MgSO4 vaø Mg(NO3)2
D. Al2(SO4)3 vaø Mg(NO3)2
C©u 48 : Khaúng ñònh sai khi cho raèng:
A. Trong caùc phaûn öùng oâxi hoaù khöû khí SO2 ñoùng vai troø laø chaát oâxi hoaù hoaëc chaát
khöû
B. Caùc kim loaïi phaân nhoùm chính II coù caáu taïo maïng tinh theå khoâng hoaøn toaøn gioáng
nhau neân tính chaát vaät lyù bieán ñoåi khoâng theo quy luaät xaùc ñònh
C. Tính chaát khöû cuûa ñoàng yeáu hôn saét neân ñoàng khoâng theå phaûn öùng ñöôïc vôùi dd
Fe(NO3)3
D. Caùc kim loaïi kieàm coù caáu taïo maïng tinh theå gioáng nhau neân tính chaát vaät lyù bieán ñoåi
theo moät quy luaät xaùc ñònh
C©u 49 : Khaúng ñònh naøo sau ñaây chöa chính xaùc:
A. Chaát tham gia phaûn öùng traùng göông coù nhoùm -CHO.
B. Chaát tham gia phaûn öùng traùng göông laø anñehit.
C. Anñehit vöøa coù tính oxi hoùa vöøa coù tính khöû.
D. Khi oxi hoùa röôïu baäc I coù theå thu ñöôïc anñehit.
C©u 50 : Cho 4,12 gam hçn hîp gåm Al, Fe, Cu t¸c dông víi dung dÞch HNO3 d thu ®îc 1,792 lÝt khÝ
NO (ë ®ktc) duy nhÊt. Khèi lîng muèi nitrat t¹o thµnh lµ :
A.
B.
C.
D.
A. 19 gam
B. 14,04 gam
C. 14,88 gam
D. 9,08 gam
Hä Tªn:
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M«n HãA LÇN 2 (§Ò sè 2)
Lu ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tríc khi lµm bµi. C¸ch t«
sai:   
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t¬ng øng víi ph¬ng ¸n tr¶
lêi. C¸ch t« ®óng : 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : HãA LÇN 2
§Ò sè : 2
01
02
03
04
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14
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17
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