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    SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG TRỊ               ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPT QUỐC 

GIA 

TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM    Môn: Hóa học 

                                                 Thời gian làm bài:  50 phút 

 

Câu 41. Kim loại dẫn điện tốt nhất là 

A. Ag.                               B. Au.                              C. Al.                            D. Cu 

Câu 42. Kim loai nào sau dây là kim loại kiềm thổ? 

     A.Cu.                                 B. Na.                                 C. Mg.                               D. Al 

Câu 43. Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được 

dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là 

A. vôi sống.                   B. cát.                               C. muối ăn.                 D. lưu huỳnh. 

Câu 44. Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là 

A. metyl propionat.          B. propyl axetat.              C. metyl axetat.             D. etyl axetat. 

Câu 45. Cho kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối X. Cho M tác dụng với dung 

dịch HCl, thu được muối Y. Cho Cl2  tác dụng với dung dịch muối Y, thu được muối X. 

Kim loại M là 

A. Fe.                               B. Al.                               C. Zn.                            D. Mg. 

Câu 46. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? 

A. (CH3)3N.                      B. CH3CH2NHCH3.         C. CH3NHCH3.             D. CH3NH2. 

Câu 47. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? 

     A.NaNO3.                          B. MgCl2.                          C. Al2O3                      

D. Na2CO3. 

Câu 48. Sắt (III) oxit có công thức nào sau đây? 

     A.Fe(OH)3.                        B. Fe2O3            C. Fe3O4                     D. FeO. 

Câu 49. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng 

thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng 

A. trùng hợp.                  B. thủy phân.                 C. xà phòng hóa.           D. trùng ngưng. 

Câu 50. Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây viết sai? 

A. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2. 

B. 2Fe + 3C12 → 2FeCl3. 

C. 2Fe + 6H2SO4(đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. 

D. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn. 

Câu 51. Để phân biệt dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng 

A. Na                                                                         B. dung dịch AgNO3 trong NH3. 

C. Cu(OH)2.                                                              D. nước Br2. 

Câu 52. Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư? 

     A.Ca.                                 B.Al.                                  C.Fe.                                  D. Be 

Câu 53. Chất nào sau đây được dùng đề làm mềm nước cứng có tính vĩnh cửu? 

     A.Na2CO3                           B. MgCl2.                          C.NaOH.                D. Fe(OH)2. 

Câu 54. Một miếng kim loại bằng bạc bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, ta có thể 

dùng lượng dư dung dịch nào sau đây để loại bỏ tạp chất ra khỏi tấm kim loại bằng bạc 

A. CuSO4.                        B. ZnSO4.                        C. Fe2(SO4)3.                 D. NiSO4. 

Câu 55. Chất nào sau đây là axit theo thuyết A-re-ni-ut? 
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     A.HCl                             B. KNO3.                           C. CH3COONa.                 

D. NaOH. 

Câu 56. Muốn chuyển chất béo từ thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành 

A. đun chất béo với H2 (xúc tác Ni).                         B. đun chất béo với dung dịch HNO3. 

C. đun chất béo với dung dịch H2SO4 loãng.            D. đun chất béo với dung dịch NaOH. 

Câu 57. Công thức của alanin là 

A. C2H5NH2.                                                              B. H2NCH2COOH. 

C. CH3CH(NH2)COOH.                                           D. C6H5NH2. 

Câu 58. Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử? 

     A.Metan.                           B. Etilen.                           C. Axetilen.                 D. Benzen. 

Câu 59. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là 

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

Câu 60.  Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ 

thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím. Polime X là 

A. xenlulozơ.                 B. glicogen.                     C. saccarozơ.              D. tinh bột. 

Câu 61. Cho 21,6 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 

11,2 lít khí H2 thoát ra (đktc). Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là: 

A. 39,4 gam.                     B. 53,9 gam.                    C. 58,1 gam.                 D. 57,1 gam.  

Câu 62. Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Al và Al2O3  bằng dung dịch NaOH dư thu 

được 3,36  lít H2 (đktc). Khối lượng Al2O3 trong hỗn hợp ban đầu là: 

A. 10,2.                               B.5,1                              C.2,7                              D. 5,4 

Câu 63. Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H? 

A. Poli (vinyl axetat).       B. Polietilen.          C. Poli acrilonitrin.       D. Poli (vinyl 

clorua). 

Câu 64. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Glucozo và fructozo là đồng phân của nhau. 

B. Saccarozo và tinh bột đều tham gia phản ứng thủy phân. 

C. Glucozo và saccarozo đều có phản ứng tráng bạc. 

D. Glucozo và tinh bột đều là cacbohiđrat 

Câu 65. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu 

được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucoza là 

A. 14,4%.                         B. 12,4%.                         C. 11,4%.                      D. 13,4%. 

Câu 66.  Cho m gam alanin tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được dung 

dịch X, để tác dụng hết với các chất trong X cần dùng 0,35 mol HCl. Giá trị của m là 

A. 48,95.            B. 13,35.                 C. 17,80.     D. 31,15. 

Câu 67. Để tránh lớp tráng bạc lên ruột phích, người ta cho chất X tác dụng với lượng dư 

dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là 

A. tinh bột.                    B. glucozơ.                   C. saccarozơ.              D. etyl axetat. 

Câu 68. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. 

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan tốt trong nước. 

C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. 

D. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm. 

Câu 69. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là 
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A. dung dịch NaOH.                                             B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

C. dung dịch NaCl.                                               D. dung dịch HCl. 

Câu 70. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? 

A. Tơ nilon-6,6.               B. Tơ nilon-6.                  C. Tơ nitron.               D. Tơ tằm. 

Câu 71. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Na và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 0,672 

lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hoàn toàn dung dịch X là 

A. 150 ml.                        B. 300 ml.                        C. 600 ml.                     D. 900 ml. 

Câu 72. Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. Chất X vừa phản ứng được với 

dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 đồng thời có khả năng làm 

mất màu nước brom. Công thức cấu tạo của X là 

A. CH3CH(NH2)COOH.                                           B. H2NCH2CH2COOH. 

C. CH2=CHCOONH4.                                              D. CH2=CH-CH2COONH4. 

Câu 73. Cho các phát biểu sau: 

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.  

(b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. 

(c) Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím. 

(d) Hidro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tripanmitin. (e) Tinh bột là đồng 

phân của xenlulozơ. 

(f) Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 74. Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl fomat, trilinolein, etyl fomat. Số chất khi 

tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH (đun nóng), sản phâm thu được có ancol là 

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

Câu 75. Chất hữu cơ Z có công thức phân tử C17H16O4, không làm mất màu dung dịch 

brom, Z tác dụng với NaOH theo phương trình hóa học: Z + 2NaOH → 2X + Y; trong đó 

Y hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Không thể tạo ra Y từ hidrocacbon tương ứng bằng một phản ứng. 

B. Thành phần % khối lượng của cacbon trong X là 58,3%. 

C. Z có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện bài toán. 

D. Cho 15,2 gam Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). 

Câu 76. Cho 8,30 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (tỉ lệ mol 1:1) vào 100 ml dung dịch Y 

gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được chất rắn Z gồm ba kim 

loại. Hòa tan hoàn toàn Z vào dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí (đktc) và còn lại 

28,0 gam chất rắn không tan. Nồng độ mol/l của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong Y lần lượt là: 

A. 2,0M và 1,0M.             B. 1,0M và 2,0M.       C. 0,2M và 0,1M.         D. 0,1M và 0,2M.  

Câu 77.  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng 

sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím. Quỳ tím chuyển màu hồng. 

Y Dung dịch iot. Hợp chất màu xanh tím. 

Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. Kết tủa Ag trắng. 

T Nước brom. Kết tủa trắng. 

X, Y, Z, T lần lượt là: 
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A. anilin, tinh bột, axit glutamic, glucozơ.               

B. axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ. 

C. anilin, axit glutamic, tinh bột, glucozơ.                

D. axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin. 

Câu 78. X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < 

MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn 

hợp M gôm X, Y, Z, T bằng lượng O2 vừa đủ, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam 

H2O. Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M (đun 

nóng). Thành phần phần trăm về khối lượng của Z có trong M có giá trị gần nhất với giá 

trị nào sau đây? 

A. 20.                               B. 22.                               C. 24.                            D. 26. 

Câu 79. Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y 

(C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa 

đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần 

dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng 

của X trong hỗn hợp E là 

A. 6,97%.                         B. 13,93%.                       C. 4,64%.                      D. 9,29%. 

Câu 80. Hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở, trong đó có hai este có cùng số nguyên tử 

cacbon. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,30 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn 

hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. 

Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 9,91 gam. Đốt cháy hoàn 

toàn Z cần dùng 0,195 mol O2, thu được Na2CO3 và 10,85 gam hỗn hợp gồm CO2 và 

H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong X là 

A. 52,52%.                       B. 39,34%.                       C. 42,65%.                    D. 32,82% 
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