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NỘI DUNG ĐỀ
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm được in trên 04 trang giấy)
Câu 1: Chất nào sau đây là chất hữu cơ ?
A. Na2CO3.
B. NaOOC-COONa.
C. Al4C3.
D. CO.
Câu 2: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất ?
A. Pirit.
B. Hematit.
C. Manhetit.
D. Xiđêrit.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước.
B. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit, khi bị thủy phân chỉ tạo ra một loại monosaccarit.
C. Thủy phân hoàn toàn etyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và ancol etylic.
D. Đimetylamin có lực bazơ lớn hơn lực bazơ của etylamin.
Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm etyl fomat và metyl axetat. Để thủy phân hoàn toàn 11,1 gam X cần dùng V ml
dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là
A. 100.
B. 150.
C. 200.
D. 250.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở thu được 28,6 gam CO2
và 18,45 gam H2O. Giá trị của m là
A. 15,70.
B. 13,35.
C. 12,15.
D. 20,60.
Câu 6: Cho các chất sau: tristearin, đimetylamin, glucozơ, vinyl axetat, anilin. Số chất tham gia phản ứng
thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 7: Cho hỗn hợp kim loại gồm có 0,15 mol Al và 0,1 mol Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 2M và
Cu(NO3)2 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 48,0.
B. 52,8.
C. 51,2.
D. 46,4.
Câu 8: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất ?
A. Al.
B. Fe.
C. Mg.
D. Na.
Câu 9: Công thức hoá học của triolein là
A. (C17H31COO)3C3H5.
B. (C15H31COO)3C3H5.
C. (C17H35COO)3C3H5.
D. (C17H33COO)3C3H5.
Câu 10: Khi đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 thì có kết tủa xuất hiện. Tổng hệ số các chất (nguyên, tối giản)
trong phương trình phản ứng là
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau vào 200 ml dung dịch chứa BaCl2
0,3M và Ba(HCO3)2 0,8M thu được 2,8 lít H2 ( ở đktc) và m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 39,40.
B. 49,25.
C. 43,34.
D. 31,52.
Câu 12: Chất khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axit là
A. CH4.
B. CO2.
C. CFC (freon).
D. SO2.
Câu 13: Chất nào sau đây có thể làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời ?
A. Ca(OH)2.
B. NaNO3.
C. HCl.
D. KCl.
Câu 14: Polime nào sau đây thuộc tơ nhân tạo ?
A. tơ tằm.
B. tơ lapsan.
C. tơ capron.
D. tơ visco.
Câu 15: Công thức của sắt (II) sunfat là
A. FeSO4.
B. Fe2(SO4)3.
C. FeS.
D. FeS2.
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Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng sau:
 H2
 O2
 O2
 H 2O  O2
 Fe2O3
 NH 3 
 NO 

 NO2 
 HNO3 
 Fe( NO3 )3
N 2 
t 0 , xt , P
xt ,t 0
Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 17: Vào năm 1832, phenol (C6H5OH) lần đầu tiên được tách ra từ nhựa than đá. Phenol rất độc.
Khi con người ăn phải thực phẩm có chứa phenol có thể bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, thậm chí
tử vong. Ở dạng lỏng, phenol không phản ứng với chất nào sau đây ?
A. kim loại Na.
B. nước brom.
C. dung dịch NaOH đặc.
D. dung dịch NaCl.
Câu 18: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch NaOH ?
A. NaHCO3.
B. CaCO3.
C. Al2O3.
D. (NH4)2CO3.
Câu 19: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam
giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ bên. Khí X là
A. CH4.
B. H2.
C. NH3.
D. NO2.
Câu 20: Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7 ?
A. NaOH.
B. Na2CO3.
C. HCl.
D. KNO3.
Câu 21: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. lòng trắng trứng, natri panmitat, glucozơ, axit fomic.
B. lòng trắng trứng, lysin, saccarozơ, anđehit fomic.
C. saccarozơ, natri axetat, glucozơ, phenol.
D. lòng trắng trứng, anilin, fructozơ, axit fomic.
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các
chất sau: Cl2, AgNO3, NaOH, KMnO4, BaCl2, Cu, NaNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X
xãy ra phản ứng oxi hóa khử là
A. 7.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 23: Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, alanin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất tác
dụng được với nước brom ở điều kiện thường là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(2) Cho khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3.
(3) Cho dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3.
(4) Cho 3a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2a mol Ba(OH)2.
(5) Cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
(6) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch MgSO4.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 25: Từ chất X thực hiện các phản ứng hoá học sau:
o

t
(1) X  KOH 
Y  Z

Chất X có thể là
A. CH2=CHCOOCH=CHCH3.
C. HCOOCH=CH2.

(2) Y  Br2  H 2 O 
 T  2HBr

(3) T  KOH 
 Z  H 2O

B. C2H5COOCH=CHCH3.
D. CH3COOCH3.
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Câu 26: Cho các phát biểu sau:
(a) Có phản ứng hóa học xảy ra khi cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(b) Hỗn hợp gồm Al2O3 và Na2O (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.
(c) CrO3 tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp hai axit.
(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3, kết thúc các phản ứng thu được hai chất kết tủa.
(e) Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, kim loại mềm nhất là Li.
Số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
 KOH
 Br2  KOH
 H 2 SO4
 FeSO4  H 2 SO4
Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Cr (OH )3  X  Y 
 Z 
T
Biết X, Y, X, T là các hợp chất của crom. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Dung dịch chất Y trong nước có màu da cam.
B. T chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử.
C. Z có tính oxi hóa mạnh đặc biệt là trong môi trường axit.
D. X có tính chất lưỡng tính.
Câu 28: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7O2N. Khi phản ứng với dung dịch
NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chấy hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Nhận định nào
sau đây sai?
A. Y là muối cảu axit hữu cơ.
B. Y vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với dung dịch HCl.
C. X là este tạo bởi alanin và ancol metylic.
D. Các chất Z và T lần lượt là CH3OH và NH3.
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan cần V lít không khí
(oxi chiếm 20% thể tích) thu được 7,84 lít CO2 và 9,9 gam H2O. các thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn.
Giá trị của V là
A. 56,0.
B. 70,0.
C. 84,0.
D. 78,4.
Câu 30: Khi cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol KOH và b mol KAlO2,
kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Tỉ lệ a: b có giá trị bằng
A. 2 : 1.
B. 3 : 2.
C. 4 : 3.
D. 2 : 3.
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn a gam photpho bằng lượng dư khí oxi thu được chất rắn X duy nhất. Hòa tan X
bằng 250 ml dung dịch KOH 2M được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y được 34,6 gam chất rắn
khan. Giá trị của a là
A. 4,96.
B. 5,58.
C. 6,20.
D. 4,65.
Câu 32: Lên men 100 gam glucozơ (hiệu suất 72%), hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2
thu được 2m gam kết tủa. Đun nóng nước lọc sau khi đã tách kết tủa thu được thêm m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 60.
B. 40.
C. 20.
D. 80.
Câu 33: Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH
0,1M thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ V ml dung dịch HCl 0,25M vào dung dịch Y đến khi
bắt đầu có khí thoát ra thì dừng lại. Giá trị của V là
A. 80.
B. 40.
C. 120.
D. 60.
Câu 34: Hòa tan hết hỗn hợp M gồm 9,28 gam Fe3O4, 6,96 gam FeCO3 và 12,8 gam Cu vào dung dịch chứa
0,12 mol NaNO3 và 1,08 mol HNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và
hỗn hợp khí Y gồm 3 khí có màu nâu nhạt, để ngoài không khí màu nâu nhạt đậm dần. Tỉ khối của Y so với
He bằng z. Cô cạn dung dịch X, sau đó lấy chất rắn nung đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn
giảm 48,96 gam. Giá trị của z gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 9,0.
B. 8,5.
C. 9,5.
D. 10,0.
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Câu 35: Cho một lượng hỗn hợp M gồm etylamin, etylđiamin (hay etan‒1,2‒điamin), axit glutamic (Glu) và
amino axit X có công thức dạng CnH2n+1‒x(NH2)xCOOH (n, x nguyên dương, tỉ lệ mol nGlu : nX = 3 : 4)
tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, sau một thời gian thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y
tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,5M, thu được dung dịch Z
chứa 16,625 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là
A. 11,96%
B. 21,21%
C. 15,73%
D. 19,18%
Câu 36: Hỗn hợp M gồm hai amino axit X, Y và ba peptit mạch hở Z, T, E đều tạo bởi X và Y.
Cho 31,644 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch F
chứa a gam hỗn hợp muối natri của alanin và lysin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol M cần dùng vừa đủ
35,056 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 228 : 233.
Cho các phát biểu sau:
(a) Phần trăm số mol muối natri của alanin có trong a gam hỗn hợp muối là 41,67%.
(b) Giá trị của a là 41,544.
(c) Giá trị của b là 0,075.
(d) Tổng khối lượng CO2 và H2O sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 31,644 gam M là 85,536 gam.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 37: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức với lượng dư dung dịch KOH thì có tối đa
11,2 gam KOH phản ứng, thu được ancol Y và dung dịch chứa 24,1 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn Y thu
được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của m là
A. 22,1.
B. 12,9.
C. 20,3.
D. 21,2.
Câu 38: Hỗn hợp M chứa ancol đơn chức X, axit hai chức Y và este 2 chức Z đều no, mạch hở và có tỉ lệ
mol tương ứng 3 : 2 : 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M cần dùng 7,28 lít O2 (đktc). Mặt khác,
đun nóng m gam hỗn hợp M trong 130 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch N và hỗn hợp 2 ancol là
đồng đẳng kế tiếp. Cô cạn dung dịch N, sau đó nung với CaO thu được duy nhất một hiđrocacbon đơn giản
nhất có khối lượng 0,24gam. Các phản ứng đạt hiệu suất 100%, số mol hiđrocacbon nhỏ hơn số mol muối
trong N. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 7,50.
B. 7,85.
C. 7,45.
D. 8,55.
Câu 39: Cho 33,4 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgO, Fe(NO3)2 và FeCO3 vào dung dịch chứa 1,29 mol HCl
và 0,166 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối
và 0,163 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 và 0,1 mol CO2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu
được 191,595 gam kết tủa. Nếu tác dụng tối đa với các chất tan có trong dung dịch Y cần dùng dung dịch
chứa 1,39 mol KOH. Biết rằng tổng số mol nguyên tử oxi có trong X là 0,68 mol. Số mol của N2 có trong Z
là
A. 0,028.
B. 0,031.
C. 0,033.
D. 0,035.
Câu 40: Điện phân 200 ml dung dịch X chứa NaCl 0,6M và Cu(NO3)2 1M (điện cực trơ, màng ngăn xốp)
với cường độ dòng điện I = 5A trong thời gian t giây thì d̀ừng điện phân. Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch sau
điện phân, kết thúc phản ứng thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất), đồng thời thu được 7,32 gam
chất rắn không tan. Giá trị của t là
A. 6176.
B. 5790.
C. 6755.
D. 6948.

------------------------------- HẾT ------------------------------Cán bộ coi thi không giải thích đề thi !
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