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NỘI DUNG ĐỀ
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm được in trên 04 trang giấy)
Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion ?
A. 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2.
B. 2HCl + FeS  FeCl2 + H2S.
C. NaOH + HCl  NaCl + H2O.
D. Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag.
Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn được điện ?
A. natri fomat.
B. ancol etylic.
C. axit axetic.
D. kali hiđroxit.
Câu 3: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1,
thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?
A. pentan.
B. neopentan.
C. isopentan.
D. butan.
Câu 4: X là dung dịch NaOH có pH = 12; Y là dung dịch H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa 200 ml dung dịch
X cần V ml dung dịch Y. Giá trị của V là
A. 100.
B. 200.
C. 400.
D. 300.
Câu 5: Phản ứng nào sau đây không đúng ?
t
t
A. 2NaNO3 
B. 2Cu(NO3)2 
 2NaNO2 + O2
 2CuO + 2NO2 + O2
t
C. 2AgNO3  2Ag + 2NO2 + O2
D. 2Fe(NO3)2  2FeO + 2NO2 + O2
Câu 6: Công thức hóa học của supephotphat kép là
A. Ca(H2PO4)2.
B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
C. NH4H2PO4.
D. (NH4)2HPO4 và KNO3.
0

t
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0
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Câu 7: Cho phản ứng: CH3OH + C2H5OH 
 CH3OC2H5 + H2O
Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây ?
A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng cộng.
C. Phản ứng tách.
D. Phản ứng thế.
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 dư thu được 3,36 lít NO (sản phẩm khử duy
nhất, đktc) và dung dịch có chứa a gam muối. Giá trị của a là
A. 27,0.
B. 36,3.
C. 9,0.
D. 12,1.
Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí N2, người ta đun nóng dung dịch muối X bão
hòa. Muối X là
A. NH4NO2.
B. NaNO3.
C. NH4Cl.
D. NH4NO3.
Câu 10: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3. Số chất trong
dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 11: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: Ca(NO3)2, KOH, Na2CO3, KHSO4, Ba(OH)2,
H2SO4, HNO3. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Câu 12: Chất X có công thức :
CH 3 CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH 3
Tên thay thế của X là
CH 2
C CH 2
A. 3,5-đietyl-2-metylhept-2-en.
CH 3
CH 3
B. 2-metyl-3,5-đietylhept-1-en.
C. 3,5-đietyl-2-metylhept-1-en.
D. 3-etyl-5-prop-2-enheptan.
Câu 13: Cho một hiđrocacbon mạch hở tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clo-3-metylbutan.
Hiđrocacbon đã cho có tên gọi là
A. 2-metylbut-2-en.
B. 2-metylbut-1-en.
C. 2-metylbut-3-en.
D. 3-metylbut-1-en.
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Câu 14: Dãy các chất dùng để điều chế hợp chất nitrobenzen là
A. C6H6, dung dịch HNO3 đặc.
B. C7H8, dung dịch HNO3 đặc, dung dịch H2SO4 đặc.
C. C6H6, dung dịch HNO3 đặc, dung dịch H2SO4 đặc.
D. C7H8, dung dịch HNO3 đặc.
Câu 15: Cho các chất sau: etilen, axetilen, benzen, buta-1,3-đien, toluen, isopren, stiren và vinylaxetilen.
Số chất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là
A. 7.
B. 5.
C. 6.
D. 4.
Câu 16: Hoá chất để phân biệt benzen, axetilen và stiren là
A. Cu(OH)2, dung dịch AgNO3/NH3.
B. dung dịch brom, dung dịch AgNO3/NH3.
C. dung dịch brom.
D. dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 17: Số liên kết xich ma () trong phân tử propilen và axetilen lần lượt là
A. 9 và 3.
B. 8 và 2.
C. 8 và 3.
D. 7 và 2.
Câu 18: Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen và anlen. Có bao nhiêu chất
trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đung nóng) tạo ra butan ?
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 19: Cho thí nghiệm như hình vẽ:
Thí nghiệm trên chứng minh tính chất gì của NH3 ?
A. Tính bazơ.
B. Tính axit .
C. Tính tan.
D. Khả năng tác dụng với nước .
Câu 20: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong
NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là
A. 0,46.
B. 0,32.
C. 0,34.
D. 0,22.
Câu 21: Anken X có tỷ khối hơi so với nitơ bằng 2,0. Cho các kết luận sau về X:
(1) X có một đồng phân hình học.
(2) Có 3 anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử của X.
(3) X có khả năng làm mất màu dung dịch brom.
(4) Khi X tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to) thu được butan.
(5) X có 1 liên kết pi () và 11 liên kết xích ma ().
(6) X có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime.
Số phát biểu đúng về X là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.
Câu 22: Để 1,12 gam bột Fe trong không khí một thời gian thu được 1,44 gam hỗn hợp rắn X gồm các oxit
sắt và sắt dư. Thêm 2,16 gam bột Al vào X rồi thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp rắn
Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất,
ở đktc). Giá trị của V là
A. 1,792.
B. 5,824.
C. 1,344 .
D. 6,720.
Câu 23: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(2) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.
(3) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch MgCl2.
(4) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch Ca(NO3)2.
(5) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 24: Cho m gam P2O5 vào 350 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được
(2m + 6,7) gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 10,65.
B. 14,20.
C. 7,10.
D. 21,30.
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Câu 25: Cho các phát biểu sau:
(1) Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
(2) Phản ứng của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, thường không hoàn toàn.
(3) Hợp chất hữu cơ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp.
(4) Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ chỉ chứa cabon hoặc chỉ chứa cacbon và hiđro;
(5) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C, thường gặp H, O, N, đôi khi gặp S, P, Halogen và có thể có cả
kim loại;
(6) Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 26: Hỗn hợp khí A gồm H2 và một hidrocacbon X mạch hở. Đốt cháy 6,0 gam A thu được 17,6 gam
CO2, mặt khác 6,0 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 32 gam Br2. CTPT của X là (biết X là chất khí
ở đktc)
A. C2H4 hoặc C4H6.
B. C2H4.
C. C2H4 hoặc C3H6.
D. C3H6 hoặc C4H4.
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm etan và etilen, thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và
3,60 gam H2O. Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 1,12.
C. 3,36.
D. 1,68.
Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau:
(1) Ca(OH)2 + NaHCO3  CaCO3 + X + H2O.
(2) Ba(HCO3)2 + 2KOH  BaCO3 + Y + 2H2O.
Phát biểu nào sau đây về X và Y đúng ?
A. Đều tác dụng được với dung dịch HCl tạo ra khí CO2.
B. Đều tác dụng được với dung dịch Mg(NO3)2 tạo kết tủa.
C. Đều hòa tan được kim loại Al.
D. Đều không tác dụng được với dung dịch BaCl2.
Câu 29: Cho dung dịch X chứa các ion Fe3+, SO42-, NH4+, NO3-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 1,07 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần 2 tác
dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch X là
A. 4,26 gam.
B. 8,52 gam.
C. 5,50 gam.
D. 11,00 gam.
Câu 30: Có 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z và T chứa các chất khác nhau trong số bốn chất:
(NH4)2CO3, KHCO3, NaNO3, NH4NO3. Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2 cho lần lượt vào từng dung dịch,
thu được kết quả sau:

Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. X là dung dịch NaNO3.
B. T là dung dịch (NH4)2CO3.
C. Y là dung dịch KHCO3
D. Z là dung dịch NH4NO3.
Câu 31: Một hợp chất hữu cơ (X) mạch hở có tỉ khối so với không khí bằng 2. Ðốt cháy hoàn toàn (X) bằng
khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?
A. 7.
B. 8.
C. 5.
D. 6.
Câu 32: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t (s), cường độ dòng điện 2A
thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
0,336 gam hỗn hợp kim loại, 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 19,2 và
dung dịch Y chứa 3,04 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu
được 0,112 lít khí H2 (đktc). Giá trị của t là
A. 2895,10.
B. 2219,40.
C. 2267,75.
D. 2316,00.
Câu 33: Trộn 0,1 mol hỗn hợp gồm NaNO3 và KNO3 với 0,15 mol Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp X.
Nung nóng hỗn hợp X thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Dẫn toàn bộ khí Z vào nước dư thu được dung
dịch T và thấy thoát ra V lít khí (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 3,36.
B. 2,24.
C. 4,48.
D. 1,12.
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Câu 34: Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol
NaHSO4 và 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối
lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cho dung dịch
NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được
13,6 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al đơn chất có trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau
đây?
A. 17,0%.
B. 24,0%.
C. 27,0%.
D. 20,0%.
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm axetilen, vinylaxetilen, benzen, stiren thu được hỗn hợp
sản phẩm Y. Sục Y qua dung dịch Ca(OH)2 thu m1 gam kết tủa và dung dịch sau phản ứng tăng 11,8 gam so
với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Cho Ba(OH)2 vừa đủ vào dung dịch sau phản ứng thu được thêm m2 gam
kết tủa. Tổng m1 + m2 = 79,4 gam. Giá trị của m + m1 là
A. 28,42.
B. 27,80.
C. 28,24.
D. 36,40.
Câu 36: Cho 2,84 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa CuSO4 0,4M và Fe2(SO4)3 0,2M.
Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 3,24 gam hỗn hợp rắn Y gồm 2 kim loại. Hòa tan hết Y trong
dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thấy thoát ra 0,145 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch
Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam
rắn khan. Giá trị m là
A. 15,35.
B. 14,65.
C. 16,75.
D. 12,05.
Câu 37: Cho các phát biểu sau:
(a) Công thức hóa học của ure là (NH4)2CO3.
(b) Amophot là phân bón hỗn hợp.
(c) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng phần trăm khối lượng K2O.
(d) Nhiệt phân hoàn toàn muối NH4NO3 thu được NH3 và HNO3.
(e) Trong thực tế NH4HCO3 được dùng làm bánh xốp.
(f) NH3 lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học.
(g) Photpho có tính oxi hóa mạnh hơn nitơ.
Số phát biểu không đúng là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 38: Z là este thuần chức tạo bởi axit X, Y và ancol T (Trong Z chứa không quá 5 liên kết ; X, Y là hai
axit hữu cơ, mạch hở với MX < MY). Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 6,944 lít O2
(đktc), thu được 7,616 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam nước. Mặt khác đun nóng m gam E với 165 ml dung
dịch NaOH 1M (lấy dư 50% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol
T và hỗn hợp rắn F (Trong F có chứa 2 muối với tỉ lệ số mol là 7:4). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư
thấy khối lượng bình tăng 4,45 gam; đồng thời thoát ra 1,68 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Z
trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 41,99%.
B. 53,33%.
C. 50,55%.
D. 51,99%.
Câu 39: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH
vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol H2SO4 và b
mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên
đồ thị sau:
Tỉ lệ a:b là:
A. 2:1.
B. 4:3.
C. 1:1.
D. 2:3.
Câu 40: Cho hỗn hợp A gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam hỗn hợp A vào bình kín có chứa một ít
bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp B. Đốt cháy hoàn toàn B cần dùng vừa đủ V lít O2
(đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối
lượng giảm 21,00 gam. Nếu cho B đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam
brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp A đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4,
thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là
A. 8,60 và 21,00.
B. 8,55 và 21,84.
C. 8,60 và 21,28.
D. 8,70 và 21,28.
------------------------------- HẾT -------------------------------

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi !
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