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ĐỀ ÔN TN THPT  TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

ĐỀ 1 

Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?   A.Zn. B. Ag.

 C. Cr. D. Cu. 

Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ?A.Na. B.Ca. C. Al. D. Fe. 

Câu 43: Khí X là sản phẩm chính trong sự cháy không hoàn toàn của cacbon và các hợp 

chất chứa cacbon.Khí X có độc tính cao, có khả năng liên kết với hemoglobin trong máu 

làm đông máu. Khí X là 

A.CO.   B.CO2.   C. CH4.         D. C2H2. 

Câu 44: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là 

A.HCOOC2H5. B.C2H5COOC2H5. C.C2H5COOCH3. D. 

CH3COOCH3. 

Câu 45: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Lọc 

kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất Y có màu đỏ nâu. 

Chất X là 

A.FeCl3. B.MgCl2. C.CuCl2. D. FeCl2. 

Câu 46: Thủy phân đến cùng các protein đơn giản thu được sản phẩm gồm các 

A. -aminoaxit. B.glucozo. C.peptit. D. glixerol. 

Câu 47: Kim loại Al2O3 không tan được trong dung dịch nào sau đây? 

A.NaOH. B.BaCl2. C. HCl. D. Ba(OH)2. 

Câu 48: Oxit nào sau đây là oxit axit? 

A.Fe2O3. B. CrO3. C.FeO. D.Cr2O3. 

Câu 49: Poli (vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? 

A.CH2=CH2. B.CH2=CH-CH3. C.CH2=CHCl. D. CH3-CH3. 

Câu 50: Kim loại nào sau đây có từ tính ? 

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

Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? 

A.Saccarozơ. B.Xenlulozơ. C. Tinh bột. D.Glucozơ. 

Câu 52: Thạch cao nung dùng để bó bột khi gãy xương, đúc tượng, phấn viết bảng… 

Công thức hóa học của thạch cao nung là  A.CaSO4.H2O B. CaSO4.

 C.CaSO4.2H2O D. CaCO3.H2O 

Câu 53: Cho thanh  Fe nặng 100gam vào 100 ml dung dịch CuSO4 a M. Sau khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh sắt ra sấy nhẹ làm khô thì thấy khối lượng thanh sắt tăng 

thêm 1,6 gam. Giá trị của a là 
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A. 2. B. 1. C. 4. D. 0,2. 

Câu 54: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 300 ml dung dịch AlCl3 1M, sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là   A.0,6.

 B. 150. C. 375. D. 550. 

Câu 55: Cho các chất sau: metylamin, alanin, metylamoni clorua, phenol. Số chất phản 

ứng được với dung dịch NaOH là       A.3.   B. 4.  

 C. 2.    D. 1. 

Câu 56: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 80%, thu được 6,72 lít 

CO2 (đktc). Giá trị của m là        A.21,60.  B. 27,00.  C. 

33,75.   D. 67,50. 

Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở), thu được 0,4 mol CO2 

và 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X làA.C2H7N. B.C4H11N. C.C2H5N.

 D. C4H9N. 

     Câu 58: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2và 

Al4C3 

                   Khí Y là      A.C2H4. B. C2H6. C.C2H2. D. CH4 

       Câu 59: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là: Ba2+ + 2

4SO   → 

BaSO4? 

          A. BaCO3 + H2SO4 → BaSO4+ CO2 +H2O. B. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 +2NaCl. 

C. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4+2H2O. D. BaCl2+ Ag2SO4 → BaSO4 +2AgCl. 

Câu 60: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu 

được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là:  glucozơ,sobitol.  B.fructozơ, 

sobitol. C. saccarozơ, glucozơ.D. glucozơ, axitgluconic. 

Câu 61: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3. 

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm. 

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịchCuSO4. 

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.    

(e)Đốt dây Fe trong khí clo 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn 

mòn hóa học là       

A.2. B. 3. C. 4. D. 1. 
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Câu 62: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2, thu được sản 

phẩm đều có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 

A.5. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 63: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Cr(OH)3, Cr, Al(OH)3, Fe2O3. Số chất tan được 

trong dung dịch NaOH là 

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

Câu 64: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, tơ tằm, cao su buna, xenlulozơ 

triaxetat, nilon-6,6, tơ nitron. Số polime tổng hợp là 

A.5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 65: Dẫn 6,72 lít khí CO (đktc) qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO (tỉ lệ mol 1 : 

1) nung nóng, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với He bằng 10,2. Các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 12,0.          B. 10,0.          C. 16,0.          D. 12,8.  

Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 gam O2, thu được 3,42 

mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch 

NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là 

 A. 60,36. B. 57,12. C. 53,15. D. 54,84. 

Câu 67: Chất X có công thức phân tử C9H16O4. Khi cho X tác dụng với NaOH dư thu 

được một muối mà từ muối này điều chế trực tiếp được axit dùng để sản xuất tơ 

nilon-6,6. Số công thức cấu tạo thoả mãn X là? 

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

Câu 68: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Cu tác dụng với hỗn hợp NaNO3 và HCl.   

(b) Cho FeO vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng(dư). 

(c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2dư. 

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịchNaHCO3.  

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HClloãng. 

(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.           (h) Cho Na tác dụng với dung 

dịch CuSO4 

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí làA.4. B. 5. C. 6.

 D. 3. 

Câu 69: Cho các thí nghiệm sau: 

 (1) Cho hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 2 : 1) vào nước dư. 

 (2) Cho CrO3 vào nước dư. 
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 (3) Vôi sống (CaO) và sođa (Na2CO3) (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư. 

 (4) Cho a mol hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa 3a mol 

HCl. 

 (5) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. 

 (6) Cho a mol Na vào dung dịch chứa a mol CuSO4. 

Số thí nghiệm sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần dd thu được chứa hai chất 

tan là 

 A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. 

Câu 70: Cho 112,5 ml ancol etylic 92° tác dụng với Na dư, đến phản ứng hoàn toàn thu 

được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là (biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 

g/ml và của nước là 1 g/ml): 

 A. 22,4 lít.           B. 20,16 lít.           C. 30,80 lít.           D. 25,76 lít.  

Câu 72: Cho các phát biểu sau:  

 (a) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể tái chế thành nhiên liệu.  

 (b) Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm bột ngọt (mì chính).  

 (c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là polime thiên nhiên.  

 (d) Thủy phân vinyl fomat thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. 

 (e) Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì thấy có kết tủa 

xuất hiện.  

 (g) Thành phần chính của khi biogas là metan.  

Số phát biểu đúng là             A. 5.          B. 6.          C. 4.         

 D. 3.  

Câu 73: Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam 

hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho tới khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng 

lại. Ở anot thu được 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 

0,68 gam Al2O3. Giá trị m là 

 A. 5,97 hoặc 4,473.        B. 11,94 hoặc 4,473.        C. 5,97 hoặc 

8,946.        D. 11,94 hoặc 8,946.  

Câu 74: Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau: 

- X tác dụng với Y tạo kết tủa;  - Y tác dụng 

với Z tạo kết tủa; 
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- X tác dụng với Z có khí thoát ra.                                       -Các dung dịch X, Y, Z lần 

lượt là: 

A. 3 3 4AlCl ,AgNO ,KHSO .  B. 3 2 4NaHCO ,Ba(OH) ,KHSO . 

C. 3 2 2 4KHCO ,Ba(OH) ,K SO .  D. 3 2NaHCO ,Ca(OH) ,HCl.  

Câu 75: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% 

về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho 3,2 

lít dd HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m 

gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với  A. 27,3.        B. 54,6.         C. 

23,7.          D. 10,4.  

Câu 76:  Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 

16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn 

hợp X gồm các anool và 18, 78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim 

loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so 

với ban đầu. Giá trị của V là  

 A. 120.  B. 240. C. 100. D.190. 

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau: 

 Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam tristearin và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH 

nồng độ 40%. 

 Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, 

thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi. 

 Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ 

rồi để nguội. 

Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, phía 

dưới là chất lỏng. 

 B. Sau bước 2, thu được chất lỏng đồng nhất. 

 C. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là làm tăng tốc độ cho phản ứng 

xà phòng hóa. 

 D. Phần chất lỏng sau khi tách hết xà phòng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu 

xanh lam. 

Câu 78: X và Y là hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng 

đẳng; Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14 đvC, đồng thời Y và Z là đồng 

phân của nhau (MX < MY< MT). Đốt cháy hoàn toàn 17,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, 

T cần dùng 10,752 lít oxi (ở đktc). Mặt khác 17,28 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 
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300 ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,2 gam hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Số mol 

của X trong E là  

 A.0,06.  B. 0,05. C. 0,04. D. 0,03.  

Câu 79: Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng 

hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được 0,19 mol hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí 

không màu, có 1 khí hóa nâu ngoài không khí, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 5,421; dung 

dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối 

khan. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần giá trị nào nhất?  

 A. 20,1%. B.19,1%. C.18,5%. D.18,1%. 

Câu 80: Cho hỗn hợp X gồm một tetrapeptit và một tripeptit. Để thủy phân hoàn toàn 

50,36 gam X cần dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn thu 

được 76,8 gam hỗn hợp muối chỉ gồm a mol muối glyxin và b mol muối alanin. Mặt khác 

đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X bằng O2 dư thu được m gam CO2. Giá trị của m là  

 A. 76,56. B. 16,72. C. 19,14. D. 38,28.  

 

ĐỀ 2 

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là  

A. 5.     B. 4.     C. 2.    D. 3. 

Câu 2: Chọn phát biểu sai. 

A. Photpho đỏ độc, kém bền trong không khí ở nhiệt độ thường. 

B. Khi làm lạnh, hơi của photpho trắng chuyển thành photpho đỏ. 

C. Photpho đỏ có cấu trúc polime. 

    D. Photpho đỏ tan tốt trong các dung môi hữu cơ như benzen, ete... 

Câu 3: Phản ứng nào sau ðây không phải là phản ứng trao ðổi ion: 

A. MgSO4+ BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 . 

B. HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 . 

C. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag . 

D. 2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2 . 
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Câu 4: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-

CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình 

học là 

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

Câu 5: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc 
 

A. chu kì 4, nhóm VIIIA. B. chu kì 4, nhóm IIA.  

C. chu kì 3, nhóm VIB.  D. chukì 4, nhóm VIIIB. 

Câu 6: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 

A. dd Ba(OH)2.  B. CaO.  C. dd NaOH.  D. nước brom. 

Câu 7: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người 

không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là  

A. nicotin.   B. aspirin.  C. cafein.   D. moocphin. 

Câu 8: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là 

A. manhetit.  B. hematit đỏ. C. xiđerit.   D. hematit 

nâu. 

Câu 9: Tinh bột thuộc loại 

A. đisaccarit.  B. polisaccarit. C. lipit.   D. 

monosaccarit. 

Câu 10: Khi thủy phân chất nào sau đây thu được glixerol ? 

A. Muối.   B. Etyl axetat. C. Este đơn chức.  D. Triolein. 

Câu 11: Sự phá huỷ kim loại do kim loại phản ứng với hơi nước hoặc chất khí ở nhiệt độ 

cao, gọi là 

A. sự ăn mòn hoá học.    B. sự lão hoá của kim loại. 

C. sự ăn mòn điện hoá.   D. sự gỉ kim loại. 

Câu 12: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? 

A. Bạc.   B. Vàng.  C. Đồng.   D. Nhôm. 

Câu 13: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là 

A. PVC.             B. nhựa bakelit.  C. PE.    D. 

amilopectin. 

Câu 14: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? 
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A. Glucozơ.  B. Lipit.   C. Xenlulozơ. D. Protein. 

Câu 15: Cho các hợp chất hữu cơ: Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số 

chất không tham gia phản ứng tráng bạc là A. 1.   B. 4.   

 C. 3.   D. 2. 

Câu 16: Để xác định glucozơ có trong nước tiểu người bệnh đái đường người ta dùng 

chất nào sau đây? 

A. CH3COOH.  B. Cu(OH)2/ dd NaOH. C. CuO.  D. NaOH. 

Câu 17: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? 

A. Vonfam.           B. Đồng.            C. Sắt.             D. Crom. 

Câu 18: Các nguyên tử thuộc nhóm IIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 

A. ns2.                B. ns1np1.          C. ns1np2.        D. np2. 

Câu 19: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung 

dịch có môi trường kiềm là: 

A. Na, Ba, K.         B. Be, Na, Ca.          C. Na, Cr, K.       D. Na, Fe, K. 

Câu 20: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Hệ số a, b, c, d, e là 

các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng 

A. 6                   B. 5                  C. 7                 D. 4 

Câu 21: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là 

A. R2O3.            B. RO.              C. RO2.           D. R2O. 

Câu 22: Cho các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol. Số chất trong dãy 
có khả năng làm mất màu nước brom là   A. 5.       B. 4.     
 C. 3.     D. 2. 

Câu 23: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch 
AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng? 
 

A. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic. B. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit 

axetic. 

C. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic.           D. vinylaxetilen,glucozơ, 

đimetylaxetilen. 

Câu 24: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế 

tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông 

tẩm dung dịch nào sau 

đây? 
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A. Giấm ăn.   B. Muối ăn.            C. Cồn.        D. Xút. 

Câu 25: Đun 17,6g etyl axetat với 500ml dung dịch NaOH 0,3M. Cô cạn dung dịch sau 

phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 8,2.   B. 12,3.   C. 16,4.  D. 16. 

Câu 26: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ 

sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là 

A. Glucozơ.  B. Saccarozơ.               C. Fructozơ.               D. 

Mantozơ. 

Câu 27: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 
2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là 

A. 29,55.  B. 19,70.               C. 39,40.               D. 35,46. 

Câu 28: Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, 

sản xuất vôi… Nung 100kg đá vôi ( chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất 

trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Gía trị của m là 

A. 80,0.       B. 44,8.        C. 64.8.     D. 56,0. 

Câu 29: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch AlCl3 1M, sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Gía trị lớn nhất của V là 

A. 175.      B. 350.      C. 375.     D. 150. 

Câu 30: Cho các dữ kiện thí nghiệm: 

(1) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2. 

(2) Cho Ba vào dung dịch Ba(HCO3)2.  

(3) Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng. 

(4) Cho H2S vào dung dịch CuS. 

(5) Sục dư NH3 vào dung dịch AlCl3. 

(6) Cho dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl. 

Số trường hợp xuất hiện kết tủa khi kết thúc thí nghiệm là 

A. 3.       B. 5.      C. 6.     D. 4. 

Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 
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 Câu 32: Điện phân 100 ml dung dịch Cu(NO3)2  0,1M và NaCl 0,2M với điện cực trơ, 

màng ngăn xốp tới khi cả hai điện cực cùng có khí thoát ra thì kết thúc điện phân. Dung 

dịch sau phản ứng có pH là 

A. 5.                         B. 6.                      C. 8.              D. 9. 

Câu 33: Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 

1,7M thu được V lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất của N+5
 ,    ở đktc) và dd Y. Biết Y 

hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Gía trị của V là 

A. 6,72.       B. 9,52.       C. 3,92.      D. 

4,48. 

Câu 34: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn 

không tan. Giá trị của m là 

A. 43,2. B. 7,8. C. 5,4. D. 10,8. 

Câu 35: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không 

khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần 

bằng nhau: 

Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc); 

Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc). 

Giá trị của m là 

A. 21,40.      B. 22,75.       C. 29,43.     D. 29,40. 

Câu 36: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đử với 250 ml dung 

dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y( no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng 

tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đử 5,6 lít khí O2 (đktc). 

Khối lượng của 0,3 mol X là 

A. 29,4 gam.     B. 33,0 gam.     C.  31,0 gam.     D. 41,0 gam. 

Câu 37: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol( glixerin) và 

hai loại axit béo. Hai loại axit béo là 

A.C15H31COOH và C17H35COOH.   B. C15H31COOH và C17H33COOH. 

C. C17H31COOH và C17H33COOH.   D. C17H33COOH và 

C17H35COOH. 

Câu 38: Hợp chất X mạch thẳng có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa 

đử với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không 

khí, làm giấy quì tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước 

brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Gía trị m là 

A. 8,2.       B. 10,8.      C. 9,4.      D. 9,6. 
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Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức X bằng lượng không khí vừa đủ 

thu được 1,76 gam CO2, 1,26 gam H2O và V lít N2 (đktc). Công thức phân tử của X và 

giá trị của V lần lượt là 

A. C2H5NH2 và 6,72.        B. C3H7NH2 và 6,944. 

C. C2H5NH2 và 0,244.        D. C2H5NH2 và 6,944.    

Câu 40: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, và T. Kết quả được ghi lại ở 

bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X,T Qùy tím Quỳ tím chuyển sang màu đỏ 

X,Z,T Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam 

Y,Z,T Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng Tạo kết tủa bạc 

A. axit fomic, axit glutamic, etyl fomat, glucozo.              B. axit glutamic, glucozo, etyl 

fomat, axit fomic. 

C. axit fomic, etyl fomat, glucozo, axit glutamic.              D. Axit glutamic, etyl fomat, 

glucozo, axitfomic. 

 

ĐỀ 3 

Câu 41. Trong bốn kim loại: Al, Mg, Fe, Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là 

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

Câu 42. Khi cho X (C3H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được 

CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là 

 A. CH3COOCH3. B. C2H5COOH. C. HCOOC3H7. D. 

HCOOC2H5. 

Câu 43. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?A. Saccarozơ.B. Glucozơ. C. 

Xenlulozơ. D. Tinh bột. 

Câu 44. Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau đây? 

 A. Nhiệt phân Al(NO3)3.  B. Điện phân 

dung dịch AlCl3. 

 C. Nhiệt phân Al(OH)3.  D. Điện phân nóng cháy Al2O3. 

Câu 45. Chất nào sau đây trong phân tử không chứa nitơ? 

 A. Xenlulozơ trinitrat. B. Poli(vinyl clorua). C. Glyxin. D. Nilon-6. 
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Câu 46. Phương trình hóa học nào sau đây viết sai? 

 A. 2KNO3
ot  2KNO2 + O2. B. CaCO3

ot  CaO + CO2. 

 C. NaHCO3
ot  NaOH + CO2. D. NH4Cl 

ot  NH3 + HCl. 

Câu 47. Nước cứng là nước có chứa nhiều cation: 

 A. K+, Ag+. B. Na+, Zn2+. C. H+, Cu2+. D. Ca2+, 

Mg2+. 

Câu 48. Chất nào sau đây là chất điện li yếu? 

 A. KNO3. B. CH3COOH. C. NaCl. D. KOH. 

Câu 49. Dung dịch nào sau đây làm mất màu dung dịch hỗn hợp KMnO4/H2SO4? 

 A. FeSO4. B. Fe(NO3)3. C. CuSO4. D. Fe2(SO4)3. 

Câu 50. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào xảy ra ăn mòn điện hóa học? 

 A. Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4.   B. Đốt dây sắt trong không khí. 

 C. Miếng gang để trong không khí ẩm. D. Cho kim loại Cu vào dung dịch 

chứa NaNO3 và HCl. 

Câu 51: Thực hiện các thí nghiệm sau:  

(a) Nung nóng KNO3.     (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 

đặc, nóng (dư).  

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.   (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch 

FeCl2.  

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH. 

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là    A. 4.

 B. 3. C. 2. D. 5. 

Câu 52: Cho các phát biểu sau:  

(a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2, sau các phản ứng hoàn toàn thu được kết 

tủa trắng gồm 2 chất.  

(b) Nhỏ dung dịch NaAlO2 vào lượng dư dung dịch KHSO4 thu được kết tủa trắng.  

(c) Chì và các hợp chất của chì đều rất độc.  

(d) Nước có chứa nhiều cation Na+ (hoặc Mg2+) và HCO
3

  gọi là nước có tính cứng 

tạm thời.   

(e) Trong đời sống, người ta thường dùng clo để diệt trùng nước sinh hoạt.  

Số phát biểu đúng là  A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 53: Tiến hành các thí nghiệm sau:  

(a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3.  

(b) Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm), để trong không khí ẩm.  

(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.  
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(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch AlCl3.   

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là 

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

Câu 54: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột, thu lấy toàn bộ lượng glucozơ đem lên 

men thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được V lít (đktc) khí CO2. Hấp thụ hết 

lượng CO2 trên vào nước vôi trong dư thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m làA. 72.

 B. 32,4. C. 36. D. 64,8. 

Câu 55: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

Câu 56: Cho các phát biểu sau: 

(a)  Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn. 

(b) Metyl acrylat, Tripanmitin và Tristearin đều là este. 

(c) Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được Glixerol. 

(d) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3. 

(e) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit gọi là phản ứng xà phòng hóa. 

(g) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch 

HCl. 

Số phát biểu đúng là     A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6, thu 

được 6,272 lít CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O. Mặt khác, 5,05 gam X phản ứng tối đa với a 

mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

A. 0,152.  B. 0,250.  C. 0,125.  D. 0,375. 

Câu 58: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 

mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có 

Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino 

axit đầu C của peptit X lần lượt là 
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A. Ala và Gly. B. Ala và Val. C. Gly và Gly. D. Gly và Val. 

Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn 17,64 gam một triglixerit X bằng O2 dư thu được 25,536 lít 

CO2(đktc) và 18,36 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,01 mol X bằng dung dịch 

NaOH vừa đủ thu được 3,06 gam natri stearat và m gam muối natri của một axit béo Y. 

Giá trị của m là            A. 3,06 B. 6,12 C. 5,56 D. 6,04 

Câu 60: Amin X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn 

toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 0,475 mol O2, thu được 0,05 mol N2 và 19,5 gam hỗn 

hợp gồm CO2 và H2O. Ctp tử của X là 

 A. C3H7N. B. C3H9N. C. C2H7N.

 D. C4H11N. 

Câu 61: Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào dung dịch X chứa đồng thời 

x mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 

4,032 lít CO2 (đktc). Giá trị của x là 

 A. 0,15. B. 0,28. C. 0,14. D. 0,30. 

Câu 62: Cho 34,9 gam hỗn hợp X gồm CaCO3, KHCO3 và KCl tác dụng hết với 400 ml 

dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y tác dụng hoàn 

toàn với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 

57,40. B. 43,05. C. 28,70. D. 86,10. 

Câu 63. Hấp thụ hoàn toàn 896 ml khí CO2 (ðktc) vào 200 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 

0,1M và NaOH 0,3M, thu ðýợc dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M 

vào X ðến khi bắt ðầu có khí sinh ra thì hết V ml. Giá trị của V là 

 A. 40. B. 80. C. 60. D. 120. 

Câu 64. Các nhận xét sau: 

 (a) Phân ðạm amoni không nên bón cho loại ðất chua. 

 (b) Ðộ dinh dýỡng của phân lân ðýợc ðánh giá bằng phần trãm khối lýợng photpho. 

 (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4. 

 (d) Ngýời ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali ðể tãng cýờng sức chống bệnh, 

chống rét và chịu hạn cho cây. 

 (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3. 

 (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. 

Số nhận xét sai là  A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 65. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu ðýợc dung dịch 

Y. Ðiện phân Y (có màng ngãng, ðiện cực trõ) ðến khi H2O bắt ðầu ðiện phân ở cả hai 

ðiện cực thì dừng ðiện phân. Số mol khí thoát ra ở anot bằng 4 lần số mol khí thoát ra từ 

catot. Phần trãm khối lýợng của CuSO4 trong X là 
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 A. 61,70%. B. 34,93%. C. 50,63%. D. 44,61%. 

Câu 66. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nýớc (dý), 

thu ðýợc 0,896 lít khí (ðktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (ðktc) 

vào Y, thu ðýợc 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu ðýợc dung dịch Z chỉ chứa một chất 

tan. Mặt khác, dẫn từ từ CO2 ðến dý vào Y thì thu ðýợc 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 2,93. B. 7,09. C. 6,79. D. 5,99. 

Câu 67. Ðốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa ðủ 4,83 gam O2, thu ðýợc 3,42 

mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X pứ vừa ðủ với dd NaOH, thu ðýợc b 

gam muối. Giá trị của b làA. 60,36. B. 57,12. C. 53,15.

 D. 54,84. 

Câu 68. Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và 

Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu ðýợc 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. 

Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu ðýợc 

3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là 

 A. 0,560. B. 2,240. C. 2,800. D. 1,435. 

Câu 69: Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, ðều ðýợc tạo thành từ các amino axit có 

dạng H2NCmHnCOOH. Ðun nóng 4,63 gam X với dd KOH dý, thu ðýợc dd chứa 8,19 

gam muối. Nếu ðốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (ðktc). Dẫn toàn bộ sản 

phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào ddBa(OH)2 dý, sau pứ thu ðýợc m gam kết tủa và khối 

lýợng dd giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần nhất với           A. 35,0. B. 30,0. C. 32.

 D. 28. 

Câu 70: Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 (trong ðó oxi 

chiếm 28,57% về khối lýợng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 và 1,64 mol 

NaHSO4, khuấy ðều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ðýợc dung dịch Y chứa các 

muối trung hòa có khối lýợng 215,08 gam và hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 và H2 

(trong ðó số mol của N2O bằng số mol của CO2). Tỉ khối hõi của Z so với He bằng a. Giá 

trị của a gần nhất với 

A. 7,5. B. 8. C. 7. D.  6,5. 

Câu 71. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H15O4N. Khi cho X tác dụng với dung 

dịch NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm chất Y, C2H6O và CH4O. Chất Y là muối 

natri của α-aminoaxit Z (mạch hở và không phân nhánh). Số công thức cấu tạo của X phù 

hợp là A.4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 72. Cho hỗn hợp E gồm 0,2 mol chất hữu cơ mạch hở X (C6H13O4N) và 0,3 mol este 

Y (C4H6O4) hai chức tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc phản 

ứng, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong 
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dãy đồng đẳng và a gam hỗn hợp ba muối khan (đều có cùng số cacbon trong phân tử, 

trong đó có một muối của aminoaxit). Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sua đây? 

 A. 75. B. 83. C. 96. D. 88. 

Câu 73. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: 

 X + NaOH 
otY + Z.           Y (rắn) + NaOH (rắn)

oCaO, t  CH4 + 

Na2CO3. 

 Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
ot  CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3. 

Biết X là chất hữu cơ đơn chức. Tên gọi của X là 

 A. etyl axetat. B. etyl fomat. C. metyl acrylat. D.vinyl 

axetat. 

Câu 74. Các hiđroxit: NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 được kí hiệu ngẫu nhiên là X, 

Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi ở bảng sau: 

Nội dung X Y Z T 

Tính tan (trong 

nước) 

tan không tan không tan tan 

Phản ứng với dung 

dịch NaOH 

không xảy ra 

phản ứng 

không xảy ra 

phản ứng 

có xảy ra phản 

ứng 

không xảy ra 

phản ứng 

Phản ứng với dung 

dịch Na2SO4. 

không xảy ra 

phản ứng 

không xảy ra 

phản ứng 

không xảy ra 

phản ứng 

phản ứng tạo 

kết tủa trắng 

Các chất X, Y, Z T lần lượt là 

 A. Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH. B. Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, 

NaOH. 

 C. NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2. D. NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, 

Ba(OH)2. 

Câu 75. Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa HCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,2M. Lắc 

đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được 0,75m gam hỗn hợp kim loại 

và V lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của 
3NO ). Giá trị của m và V lần lượt 

là 

 A. 5,44 và 8,96. B. 9,13 và 2,24. C. 5,44 và 0,448.  D. 3,84 và 0,448. 

Câu 76. Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung 

dịch HNO3 nồng độ x%, thu được sản phầm gồm 1,568 lít (ở đktc) khí NO2 (sản phẩm 

khử duy nhất của N+5) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200ml dung 
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dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 9,76 gam chất 

rắn. Giá trị của x là 

 A.46,2. B. 44,2. C. 47,2. D. 46,6. 

Câu 77. Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có 

dạng H2NCnHmCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung 

dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít khí O2 (ở đktc). 

Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu 

được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần nhất với 

giá trị nào sau đây? 

 A. 35. B. 28. C. 30. D. 32. 

Câu 78. Cho 4,68 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe3O4 tác dụng hết với 500 ml dung dịch 

HCl 1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch Y và một phần chất rắn 

không tan. Thêm dung dịch AgNO3 đến dư vào bình phản ứng thu được kết tủa Z. Biết 

sản phẩm khử của N+5 là khí NO, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng kết tủa của 

Z là 

 A. 18,785. B. 17,350. C. 18,160. D. 7,985. 

Câu 79. Hợp chất X (CnH10O5) có vòng benzen và nhóm chức este. Trong phân tử X, 

phần trăm khối lượng của oxi lớn hơn 29%. Lấy 1 mol X tác dụng hết với ddNaOH dư, 

sản phẩm hữu cơ thu được chỉ có 2 mol chất Y. Cho các phát biểu sau: 

 (a) Chất X có ba loại nhóm chức. (b) Chất X là quỳ tím ẩm chuyển 

sang màu đỏ. 

 (c) Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là 4 mol. 

 (d) Khi cho 1 mol X tác dụng hết với NaHCO3 (trong dung dịch) thu được 1 mol khí. 

 (e) 1 mol chất Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2 mol HCl. 

 (g) Khối lượng chất Y thu được là 364 gam. 

Số phát biểu đúng là  A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. 

Câu 80. Axit hữu cơ đơn chức X, mạch hở phân tử có một liên kết đôi C = C và có số 

đồng phân hình học. Hai ancol Y, Z là đồng đẳng kế tiếp (MY< MZ). Đốt cháy hoàn toàn 

0,26 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần 13,44 lít O2 (ở đktc) thu được 10,304 lít CO2 (đktc) 

và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là 

 A. 7,77%. B. 32,43%. C. 48,65%. D. 32,08%. 

 

ĐỀ 4 
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Câu 1:  Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là  H+  +  OH-  → H2O 

 A. Mg(OH)2  + 2 HCl   →    MgCl2  +  2H2O B. Ba(OH)2  + H2SO4   →  BaSO4  

+ 2H2O 

 C. Ba(OH)2  +  2HNO3  →   Ba(NO3)2  +  2H2O D. Ca(HCO3)2  +  Ca(OH)2   →  

2CaCO3  +  2H2O 

Câu 2: Khí CO và H2  không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây? 

A. Fe               B. Cu             C. Al                  D. Sn 
Câu 3:  Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 
dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối 
của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn 
khan. Giá trị của m là    A. 38,34.                           B. 34,08.                            C. 106,38.                         
D. 97,98. 

Câu 4 : Phát biểu nào sau đây là sai ? 

A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. 

B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau 

một hay nhiều 

nhóm –CH2- là đồng đẳng của nhau. 

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.           D. Liên kết ba gồm 

hai liên kết ח  và một liên kết б . 

Câu 5 :   Kim loại  dẫn điện tốt nhất là A. Au. B. Fe. C. Ag. D. Al. 

Câu 6 : Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại  là   A. Tính khử.B. Tính oxi hóa .

 C. Tính axit. D. Tính bazơ. 

Câu 7 : Cho 0,5 mol Mg vào dd chứa 0,3 mol Cu(NO3)2  và 0,6mol AgNO3. Kết thúc 

phản ứng  thu được chất rắn có khối lượng làA.77,6g         B.67,6g

 C. 96,4g D.62,4g 

Câu 8:  Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau thời 

gian thu được chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. X tan  hoàn toàn trong 

dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối 

clorua và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. 

Giá trị  m là 

 A.71,87                                B.85,82                                      C.68,25                               

D.77,78 

Câu 9:  Kim loại nhôm  không tan được trong dung dịch nào sau đây ? 

 A. KOH B. HCl C. Ba(OH)2 D. NaCl 
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Câu 10 :  Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?  A. Al B. K

 C. Ba D. Fe 

Câu 11 :  Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X 
và Y có thể là 

A. NaOH và NaClO.             B. Na2CO3 và NaClO.          C. NaClO3 và Na2CO3.                   
D. NaOH và Na2CO3. 

Câu 12 : Trong quá trình sản xuất Al bằng cách điện phân Al2O3 nóng chảy, 
criolit có vai trò như sau: 

(1) Criolit được cho vào để hạ nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp, từ đó tiết kiệm năng 
lượng. 

(2) Criolit nóng chảy hoà tan Al2O3 tạo ra chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3 

nóng chảy. 

(3) Criolit nóng chảy hoà tan Al2O3 tạo điều kiện cho Al2O3 dễ dàng tác dụng trực 
tiếp với C (của điện cực) tạo 

thành Al nóng chảy. 

(4) Al2O3 tan trong criolit nóng chảy tạo ra hỗn hợp có khối lượng riêng nhẹ hơn Al 
nổi lên trên và bảo vệ Al nóng chảy không bị oxi hoá bởi O2 không khí. 

A. (1), (3), (4).                  B. (1), (2), (3).                  C. (2), (3), (4).                  D. (1), 
(2), (4). 

Câu 13: Trong 100 ml dung dịch X có  chứa 2,17 gam hỗn hợp gồm: NaOH, Na2CO3 
và Na2SO4. Cho BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa và dung dịch Y. Để trung 
hoà dung dịch Y cần 20 ml dung dịch  HCl 0,5M. Mặt khác, 50 ml dung dịch X tác 
dụng vừa hết với dung dịch HCl được 112 ml khí (đktc). Nồng độ mol của Na2SO4 
trong dung dịch X là 

A. 0,5M.                           B. 0,05M.                          C. 0,12M.                         D. 
0,06M.  

Câu 14:  Thông thường khi bị gãy xương tay, chân, … người ta phải bó bột lạị . Vậy họ 

đã dùng hoá chất nào ? 

A. CaSO4   B. CaSO4.2H2O  C. CaSO4.H2O

 D.CaCO3 

Câu 15: Trong một cốc nước có chứa 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 

0,05mol HCO3
-, 0,02 mol Cl-, nước trong cốc là:A. Nước mềm        B. 

Nước cứng tạm thời     C. Nước cứng vĩnh cữu D. Nước cứng toàn phần 

Câu 16: Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 

1,04M và H2SO4 0,28M,hu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch  NaOH 

1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. 

Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu 
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được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m 

gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 32,3.                               

B. 38,6.                                        C. 46,3.                                D. 27,4. 

Câu 17:  Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm?A. Mg B. Na

 C. Al D. Fe 

Câu 18: Cho các chất sau : Al, Fe, CrO3, Cr(OH)3 , Al2O3. Số chất tan được trong dung 

dịch NaOH là: 

 A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,9  gam FeS2 trong O2 dư. Hấp thụ toàn bộ khí thu được 

vào 100 ml dd gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,05 M thì thu được bao nhiêu gam kết 

tủa?A. 1,080 B. 2,005 gam    C. 1,6275 D. 1,085 gam 

Câu 20: Thực hiện các thí nghiệm sau : 

 (a) Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2. (b) Cho 

FeO vào dung dịch HNO3 loãng (dư) . 

 (c) Nung nóng Cu(NO3)2.                    (d) Cho đinh sắt vào dung dịch 

H2SO4 loãng . 

 (e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch KHSO4.  

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là  A. 2  B. 

3 C. 4 D. 5 

Câu 21:  Phát biểu nào sau đây 

đúng? 

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) 

có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. 

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. 

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 

D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở 

nhiệt độ     thường. 

Câu 22:  Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không 

khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với 

dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục 

khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 48,3.                             B. 57,0.                             C. 45,6.                             D. 
36,7. 
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Câu 23: Dung dịch X gồm KHCO3 1M và Na2CO3 1M . Dung dịch Y gồm H2SO4 1M và 

HCl 1M . Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y vào 200ml dung dịch X , thu V lit khí CO2(đktc) 

và dung dịch E . Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E , thu m gam kết tủa . 

Giá trị của m, V lần lượt là( biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) 

 A. 59,1và 1,12 B. 82,4 và 1,12 C. 82,4 và 2,24 D. 59,1 

và 2,24 

Câu 24:  Chất nào sau đây là este? A/ CH3COOH. B/ C2H5OH. C/ CH3CHO.

 D/ CH3COOC2H5. 

Câu 25: Este nào sau đây có mùi chuối chín ?  A. Etylfomat B. etylbutyrat     C. 

Isoamylaxetat D. Benzylaxetat 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

  A. Chất béo không tan trong nước. 

 B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu 

cơ. 

 C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.  

  D. Chất béo là trieste của glixerol và các axit cacboxylic mạch dài, không phân nhánh. 

Câu 27: Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn 

hợp các chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là  

 A. C6H10O4.                B. C6H10O2                                                C. C6H8O2. D. 

C6H8O4. 

Câu 28: Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức mạch hở và một 

este đa chức  mạch hở  thì cần vừa đủ 80ml dd KOH aM .Kết thúc phản ứng ,thu được 

hỗn hợp Y gồm các muối của các axit và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì thu 

được muối cacbonat;  0,198 mol CO2  và 0,176 mol H2O.   Giá trị a là 

   A.1,25 B.1,90  C.1,70                               D. 

1,65       

Câu 29: Ðốt a mol X là trieste của glixerol và các axit ðõn chức, mạch hở ,thu ðýợc b 

mol CO2 và c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiðro hóa hoàn toàn m gam X cần 6,72 lít H2 

(ðktc) thu ðýợc 133,5 gam Y. Nếu ðun m gam X với dung dịch chứa 500 ml NaOH 1M 

ðến phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lýợng chất rắn khan 

thu ðýợc là  

 A. 139,1 gam.                     B. 138,3 gam.                              C. 140,3 gam.                    D. 

112,7 gam.  
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Câu 30: Chất nào sau đây là amin? A. NH3 B. NH2-CH2-COOH C. 

NH4NO3        D. CH3-NH2 

Câu  31: Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X và peptit Y bằng dd 

NaOH thu được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của gly,ala và val. Mặt khác, để 

đốt cháy hoàn toàn m g hh X và Y ở trên cần 4,8 mol O2 và thu được 3,6 mol H2O.Giá trị 

của m làA.102,4               B.97,0                        C. 92,5                      D.107,4 

Câu 32:  Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm peptit X và peptit Y bằng dung 

dịch NaOH, thu ðýợc 151,2 gam hỗn hợp các muối của Gly, Ala, Val. Mặt khác , ðốt 

cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A ở trên cần  4,8 mol O2 thu ðýợc 3,6 mol H2O. Giá trị 

của  m  A. 102,4   B.97,7   C.92 ,7   D.107,0 

Câu 33: Bệnh nhân phải tiếp đường ( tiêm hoặc truyền ddịch đường vào tĩnh mạch) đó là 

loại đường nào? 

 A. Saccarozơ .             B. Glucozơ. C. Hoá học.       

 D. Frructozơ. 

Câu 34:  Lên men m(g) glucozo thành ancol etylic với hiệu suất 60%, thu được 6,72 lit 

CO2(đktc) . Giá trị của m là 

 A. 45 B. 27 C. 16,2 D. 54 

Câu 35:  Nhỏ dd iot lên miếng chuối xanh thấy có màu xanh tím, là do chuối xanh chứa  

 A. saccarozo           B.glucozơ.         C. tinh bột         

 D.xenlulozơ 

36:  Chất nào sau đây ko phải là chất dẻo?A. Poli(vinyl clorua )   B. Poli(phenol-

fomanđêhit)  C. Polietilen  D.  Poliisopren 

Câu 37:  Câu nào sau đây là không đúng? 

    A.Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (C6H10O5)n nhưng xenlulozơ có thể kéo 

sợi,tinh bột thì không. 

    B. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt, nhưng không bị thuỷ phân bởi môi trường 

axit hoặc kiềm. 

    C. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét 

    D. Đa số các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân 

tử lớn. 

Câu 38:  Cho các polime: poli(vinyl clorua), tinh bột, polistiren, xenlulozo triaxetat, 

policaproamit, nilon-6,6. Số polime tổng hợp là         A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

39: Có các chất :axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat, glyxerol và axit isobutyric.Số 

chất mà phân tử chứa 2 liên kết π ? 

     A. 2                         B.3                    C. 4                               D. 1 
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Câu 40: Người hút thuốc lá nhiều , thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp . 

Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là   A. mophin B. heroin. C. cafein.

 D. nicotin. 

  

ĐỀ 5 

Câu 41: Hiđrocacbon nào dưới đây tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3? 

A. Etilen. B. Propilen. C. Propan. D. Propin. 

Câu 42: Hai chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính? 

A. NaHCO3 và AlCl3. B. Al(OH)3 và AlCl3. C. Al2O3 và Al(OH)3. D. AlCl3 và 

Al2O3. 

Câu 43: Thành phần chính của quặng pirit sắt là 

A. Fe3O4. B. FeS2. C. FeCO3. D. Fe2O3. 

Câu 44: Có thể dùng dung dịch của hóa chất nào sau đây để phân biệt 3 chất rắn Mg, Al, 

Al2O3 đựng trong các lọ riêng biệt? 

A. NH3.. B. NaOH. C. HCl. D. HNO3. 

Câu 45: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? 

A. Amilopectin. B. Polietilen. C. Amilozơ. D. Xenlulozơ. 

Câu 46: Glucozơ không có tính chất nào dưới đây? 

A. Lên men tạo ancol etylic. B. Tham gia phản ứng thủy phân. 

C. Tính chất của ancol đa chức. D. Tính chất của nhóm anđehit. 

Câu 47: Este vinyl axetat có công thức cấu tạo là 

A. CH2=CH-COO-CH3. B. CH3-COO-CH3. 

C. CH3-COO-CH=CH2. D. CH3-COO-CH2-CH3. 

Câu 48: Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch 

A. HNO3 đặc, nguội. B. HCl đặc, nguội. C. HCl loãng. D. H2SO4 loãng. 

Câu 49: Chất ít tan trong nước là 

A. CO2. B. NaCl. C. NH3. D. HCl. 

Câu 50: Trong bốn kim loại sau: Au, Fe, Al và Cu, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? 

A. Fe. B. Al. C. Au. D. Cu. 
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Câu 51: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? 

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

Câu 52: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 

A. Tơ nilon-6,6. B. Xenlulozơ. C. Polietilen. D. Tơ axetat. 

Câu 53: Nước đá khô là chất nào ở trạng thái rắn? 

A. H2O. B. CO2. C. CO. D. CaO. 

Câu 54: Anilin có công thức cấu tạo thu gọn là (gốc C6H5-: phenyl) 

A. NH2-CH2-COOH. B. C6H5-NH2. 

C. NH2-CH(CH3)-COOH. D. C6H5-OH. 

Câu 55: Phản ứng nào sau đây viết đúng? 

A. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2. B. FeCl3 + Ag → AgCl + FeCl2. 

C. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag. D. 3Cu + 2FeCl3 → 3CuCl2 + 2Fe. 

Câu 56: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? 

A. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4. B. Cho CaO vào dung dịch HCl. 

C. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH. D. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl 

loãng. 

Câu 57: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm (catot) xảy ra 

A. sự oxi hoá ion Na+. B. sự khử phân tử nước. 

C. sự khử ion Na+. D. sự oxi hoá phân tử nước. 

Câu 58: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về aminoaxit? 

A. Là chất rắn vì khối lượng phân tử của chúng rất lớn. 

B. Tan rất ít trong nước và các dung môi phân cực. 

C. Có cả tính chất của axit và tính chất của bazơ. 

D. Là hợp chất hữu cơ đa chức vì phân tử có chứa hai nhóm chức. 

Câu 59: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Triolein phản ứng được với nước brom. B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất 

rắn. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

C. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic. D. Etyl fomat có phản ứng tráng 

bạc. 

Câu 60: Hòa tan hoàn toàn 1,95 gam kim loại K vào H2O thu được 500 ml dung dịch có 

pH là 

A. 12,0. B. 2,0. C. 1,0. D. 13,0. 

Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn một este X no, đơn chức, mạch hở trong oxi dư, thu được 

3,6 gam hơi H2O và V lit CO2 (ở đktc). Giá trị của V là 

A. 5,60. B. 4,48. C. 3,36. D. 1,12. 

Câu 62: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Dẫn CO dư qua bột Fe2O3, đun nóng. 

(b) Cho Fe vào dung dịch HCl. 

(c) Đốt Fe trong Cl2 dư. 

(d) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. 

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) là 

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

Câu 63: Cho các hóa chất sau: HCl, H2O ,CaCl2, quỳ tím, NaOH. Có thể dùng bao nhiêu 

chất trong số các chất trên để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và NaCl? 

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 

Câu 64: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là 

A. tơ visco và tơ nilon-6,6. B. tơ nilon-6,6 và tơ capron. 

C. tơ tằm và tơ vinilon. D. tơ visco và tơ xelulozơ axetat. 

Câu 65: Cho 14 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch X gồm AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2 
xM. Khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 30,4 gam chất rắn 

Z. Giá trị của x là 

A. 0,125. B. 0,100. C. 0,150. D. 0,200. 

Câu 66: Cho m gam ancol X đơn chức, no, mạch hở qua bình đựng CuO dư, nung nóng. 

Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và chất rắn Z. Khối lượng chất rắn 

trong bình giảm 0,32 gam so với khối lượng CuO ban đầu. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 

19. Giá trị m là 

A. 1,20. B. 0,92. C. 0,64. D. 1,48. 
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Câu 67: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

Câu 68: Để mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành trong phòng thí nghiệm, 

người ta có các hình vẽ (1), (2), (3) như sau: 

 

Phát biểu đúng liên quan đến các hình vẽ này là 

A. phương pháp thu khí theo hình (1) có thể áp dụng thu các khí: H2, SO2, Cl2, NH3. 

B. phương pháp thu khí theo hình (2) có thể áp dụng thu các khí: CO2, N2, SO2, Cl2. 

C. phương pháp thu khí theo hình (1), (3) có thể áp dụng thu các khí: NH3, H2, N2. 

D. phương pháp thu khí theo hình (3) có thể áp dụng thu các khí: O2, H2, N2. 

Câu 69: Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại M vào nước, thu được dung dịch Y. Để 

trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại M là 

A. Ca. B. Ba. C. K. D. Na. 

Câu 70: Cho 11,2 lít  (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), 

thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết Y phản 

ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

 A. 0,15. B. 0,20. C. 0,25. D. 0,10. 

Câu 71: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin (fomon) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 

dư, đun nóng, thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ phần trăm của anđehit fomic trong 

fomalin là 
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A. 38,07%. B. 37,66%. C. 90,08%. D. 76,14%. 

Câu 72: Cho các phát biểu sau: 

(a) Tơ olon được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí. 

(c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit. 

(d) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2. 

(e) Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure.   

(f) Các dung dịch glyxin, alanin, lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.   

(g) Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm. 

Số phát biểu đúng là 

A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. 

Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 

mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch 

NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là 

A. 57,12. B. 54,84. C. 53,16. D. 60,36. 

Câu 74: Đun nóng 100 ml etanol 920 (D = 0,8 g/ml) với xúc tác H2SO4 đậm đặc, 1700C, 

hiệu suất phản ứng đạt 40%. Thể tích (tính theo lít) khí etilen thu được đo ở đktc là 

A. 22,400. B. 89,600. C. 14,336. D. 35,840. 

Câu 75: Hòa tan hết 14,3 gam hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, MgO, Mg và Al vào dung dịch 

gồm 0,03 mol KNO3 và 0,5 mol H2SO4 (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 

dung dịch Y chỉ chứa 59,85 gam muối và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 

có tỉ khối so với H2 bằng 4,5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,11 mol 

KOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 10 gam chất 

rắn. Phần trăm khối lượng Al có trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? 

      A. 23%.                               B. 29%.                         C. 43%.                    D. 53%. 

Câu 76: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, mạch hở bằng dung 

dịch NaOH vừa đủ thu được a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy 

hoàn toàn a gam hỗn hợp muối trên trong O2 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí Y và 11,13 

gam Na2CO3. Dẫn toàn bộ Y qua ình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam 

kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn 

hợp ancol trên với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 6,51 gam hỗn hợp các ete. Các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 17. B. 12. C. 25. D. 19. 

Câu 77: Cho Z là este tạo bởi rượu metylic và axit cacboxylic Y đơn chức, mạch hở, có 

mạch cacbon phân nhánh. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,6 mol Z trong 300 ml dung dịch 
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KOH 2,5M đun nóng, được dung dịch E. Cô cạn dung dịch E được chất rắn khan F. Đốt 

cháy hoàn toàn F bằng oxi dư, thu được 45,36 lít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2O và m 

gam K2CO3. Cho các phát biểu sau: 

 (1) Trong phân tử của Y có 8 nguyên tử hiđro. 

 (2) Y là axit no, đơn chức, mạch hở. 

 (3) Z có đồng phân hình học. 

 (4) Số nguyên tử cacbon trong Z là 6 

 (5) Z tham gia được phản ứng trùng hợp. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 1. B. 0. C. 2. D. 3. 

Câu 78: Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng 

hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 

0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn 

dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm khối lượng của Al 

trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 18,5%. B. 25,5%. C. 20,5%. D. 22,5%. 

Câu 79: Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt 

cháy hoàn toàn phần một bằng một lượng oxi vừa đủ thu được N2, CO2 và H2O (trong đó 

tổng số mol O2 và H2O là 0,885 mol). Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp 

X gồm Ala, Gly, Val. Cho X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1M, thu được dung 

dịch Y chứa 20,86 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 340ml dung dịch HCl 

1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 31,32.                              B. 24,92.                             C. 27,16.                          D. 

21,48. 

Câu 80: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 aM và NaCl 2M (điện cực 

trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A trong 193 phút. Dung dịch 

sau điện phân có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giả sử nếu hiệu 

suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước. Giá 

trị của a là 

A. 0,60. B. 0,45. C. 0,50. D. 0,40. 

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐỀ 6 

Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li yếu ? 

 A. CH3COOH.   B. NaHSO4.   C. NaOH.   D. 

NaCl.  

Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ ? 

 A.  HCOONa.  B. NaHCO3.   C. Al4C3.   D. 

(NH4)2CO3. 

Câu 43: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố nhôm là 

 A. 1s22s22p1.  B. 1s22s22p63s23p1.  C. 1s22s22p63s23p5.  D. 

1s22s22p5.  

Câu 44: Nước cứng là nước 

 A. có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.   B. có chứa nhiều ion Ca2+ và Na+. 

 C. có chứa nhiều ion K+ và Mg2+ .   D. có chứa nhiều ion Ca2+ 

,Fe2+, Cl-. 

Câu 45: Thành phần chính của đá vôi là 

 A. CaSO4.   B. MgCO3.   C. CaCO3 .   D. 

NaCl. 

Câu 46: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ? 

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

glucozơ. 

Câu 47: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là 

     A. W    B. Cu.    C. Ag.    D. Fe.  

Câu 48: Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn là 

    A. ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIA    B. ô thứ 26, chu kì 4, nhóm 

VIIB 

    C. ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIB    D. ô thứ 26, chu kì 4, nhóm 

VIIIB 

Câu 49: Hợp chất nào sau đây có màu lục thẫm ? 

 A. Cr(OH)3.  B.  Fe2O3.   C. Cr2O3.   D. 

CrO3. 
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Câu 50: Tên gọi của hợp chât CH3COOC2H5 là 

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

fomat. 

Câu 51: Dung dịch trong nước của chất nào sau đây làm quì tím hóa xanh ? 

 A. Alanin.   B. glixin.   C. lysin.   D. 

anilin.  

Câu 52: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

 (b) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2. 

 (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.  (d) Sục khí NH3 đến dư 

vào dung dịch Al2(SO4)3.  

 (e) Cho Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3.    (f) Cho CO2 dư vào dung 

dịch Ca(OH)2 . 

 Số thí nghiệm tạo thành kết tủa sau phản ứng là 

 A. 2.   B. 3.    C. 4.    D. 5. 

Câu 53: Cao su buna được tạo ra từ monome nào sau đây ? 

 A. CH2=CHCl.      B. CH2=CH2.    

 C. CH2=CH-CH(CH3)=CH2.    D. CH2=CH-CH=CH2 . 

Câu 54: Cho các chất  glucozơ; fructozơ; tinh bột; saccarozơ;xenlulozơ; glixerol; etanol. 

Có bao nhiêu chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam ? 

 A. 4.   B. 3.    C. 5.    D. 6. 

Câu 54: Một học sinh tiến hành các thí nghiệm sau : 

 (a) Cho một ít Na vào dung dịch MgSO4.   (b) Cho dung dịch KHSO4 

vào dung dịch NaHCO3.  

 (c) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Al(NO3)3.  (d) Cho Cu vào dung dịch 

HNO3 loãng dư. 

 (e) Cho FeSO4 vào dung dịch đậm đặc H2SO4 , t0. (f) Điện phân dung dịch 

Cu(NO3)2.   

 (g) Nung nóng tinh thể KNO3.  

Số thí nghiệm tạo ra chất khí  sau phản ứng là 
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 A. 6.   B. 7.    C. 5.    D. 4. 

Câu 56: Cho các chất axetilen, vinyl axetilen, glucozơ, phenol, etyl axxetat, etyl fomat, 

etanal, glixerol. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là 

 A. 5.   B. 6.    C. 7.    D. 4. 

Câu 57: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu 

xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường người ta sử dụng dung dịch nào sau 

đây để làm giảm vị chua của quả sấu ? 

A.Giấm.   B. Phèn chua.   C.Muối ăn.  

 D. Nước vôi trong.  

Câu 58: Trường hợp nào sau đây không xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học  ? 

 A. Ngâm thành Fe vào dung dịch (CuSO4 , H2SO4 ).   

 B. Vỏ tàu biển làm bằng thép bị ngâm lâu ngày trong nước biển. 

 C. Đinh thép để ngoài trời lâu ngày.   

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 . 

Câu 59: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về kim loại kiềm ? 

 A. Bán kính của nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn kim loại kiềm thổ trong mỗi chu kì. 

 B. Nguyên tử kim loại kiềm có xu hướng nhường 1 electron khi tham gia phản ứng.  

 C. Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn tại chủ yếu dạng đơn chất. 

 D. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

Câu 60: Tiến hành các thí nghiệm sau 

 (a) Nhiệt phân AgNO3.    (b) Điện phân nóng chảy MgCl2. 

 (c) Cho Ba  vào dung dịch CuSO4.  (d) Điện phân nóng chảy Al2O3 . 

 (e) Dẫn CO dư đi qua bột CuO, đun nóng. (f) Dẫn H2 qua MgO, đun nóng. 

 Số thí  nghiệm có tạo thành kim loại sau phản ứng là 

 A. 4.   B. 5.    C. 3.    D. 2. 

Câu 61: Thủy phân este A có công thức phân tử C4H6O2 tạo ra các sản phẩm đều có khả 

năng tham gia phản ứng tráng gương. A có công thức cấu tạo là 

 A. CH3COOCH=CH2.     B. HCOOCH2CH=CH2.  

 C. HCOOCH=CHCH3.     D. CH2=CH-COOCH3. 
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Câu 62: Cho các chất axetilen; benzen; etan ; propen; toluen; stiren; anilin ; vinylclorua; 

etylaxetat. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch nước brom ? 

 A. 4.   B. 5.    C. 7.    D. 3. 

Câu 63: Trong các polime sau, polime nào được tạo ra từ phản ứng đồng trùng ngưng ? 

 A. poli (vinyl cloua). B. tơ nilon-6,6.  C. tơcapron.   D. cao 

su buna-S. 

Câu 65: Trong các phát biểu sau 

 (a) Tinh bột có hai dạng cấu tạo là amilozơ và amilopectin ,trong đó amilozơ có mạch 

phân nhánh. 

 (b) Chất béo là este của glixerol và các axit béo. 

 (c) Để khử mùi tanh của cá mè người ta có thể dùng giấm ăn. 

 (d) Phenol tác dụng rất dễ với dung dịch brom là do ảnh hưởng của nhóm OH trong 

phân tử. 

 (e) But-2-in tác dụng dễ với dung dịch AgNO3/NH3 để tạo kết tủa vàng nhạt. 

 (f) Dung dịch alanin không làm chuyển màu quì tím.  

Số phát biểu đúng là 

 A. 4.   B. 3.    C. 5.    D. 2. 

Câu 64: Ðể ðiều chế etyl axetat trong phòng thí 

nghiệm, ngýời ta lắp dụng cụ nhý hình vẽ bên. Hóa 

chất ðýợc cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên 

gồm 

A. CH3COOH , CH3OH. 

      B. CH3COOH ,C2H5OH và H2SO4 ðặc. 

        C. CH3COOH , C2H5OH. 

   D. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 ðặc 

 

Câu 66: Cho 200 ml dung dịch X chứa AlCl3 0,1M và MgCl2 0,2M phản ứng với dung 

dịch NaOH dùng dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được m gam kết tủa. 

Giá trị tối đa của m là  

 A. 3,88.   B. 2,32.   C. 38,8.   D. 

23,2. 
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Câu 67: Dung dịch X chứa 0,1mol Ca2+ ; 0,3mol Mg2+ ; 0,4mol Cl- và amol HCO3
- . Đun 

dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là 

 A. 49,4 gam.   B. 23,2 gam.    C. 37,4 gam.    D. 

28,6 gam. 

Câu 68: X là dung dịch chứa a mol HCl. Y là dung dịch chứa b mol Na2CO3. Nhỏ từ từ 

hết X vào Y, sau phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ hết Y vào X, sau 

phản ứng được V2 lít CO2 (đktc).  

Biết tỉ lệ V1:V2 = 3:4. Tỉ lệ a:b bằng  

 A. 5:6.                               B. 9:7. C. 8:5.      D. 7:6. 

Câu 69: Đốt cháy hết m gam một hiđrocacbon (X) thu được 31,5 gam H2O. Khi dẫn toàn 

bộ sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ba(OH)2 dư nhận thấy khối lượng dung 

dịch bình chứa giảm 396,9 gam. (X) tác dụng với Br2 ,đun nóng chỉ thu được một dẫn 

xuất mono brom. Tên gọi đúng của (X) là 

 A. 1,4-đimetyl benzen.     B. 1,3,5-trimetyl benzen. 

 C. 2,2,3,3-tetrametylbutan .    D. metyl benzen. 

Câu 70: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. 

Giá trị của m là 

 A. 25,2.                              B. 19,6.  C. 22,4.   D. 

28,0. 

Câu 71: Hòa tan hoàn toàn 19,92 gam hỗn hợp Al và Fe trong 4,7 lít dung dịch HCl 

0,5M. Thêm 400 gam dung dịch NaOH 24% vào dung dịch thu được ở trên. Lọc lấy 

kết tủa, rửa sạch rồi nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, cân nặng 27,3 

gam. Xác định khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? 

 A. mAl = 3,024g; mFe = 16,896g.    B. mAl = 3,044g; mFe = 

16,875g. 

 C. mAl = 3,022g; mFe = 16,898g.    D. mAl = 3,052g; mFe = 

16,868g. 

Câu 72:  Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 
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Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

Câu 73: Xà phòng hóa hoàn toàn 20,4gam một este có công thức C5H10O2 bằng NaOH 

thu được 19,2 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp cho este này là 

 A. CH3COOCH(CH3)2.     B. CH3CH2COOCH2CH3.   

 C. CH3COOCH2CH2CH3.     D. (CH3)2CHCOOCH3. 

Câu 74:  Cho 16,875 gam một ankylamin tác dụng với dd FeCl3 (dư) thu được 10,7 gam 

kết tủa với hiệu suất phản ứng đạt 80%. Công thức của ankylamin này là    

 A. CH5N.                            B. C2H7N.                             C. 

C3H9N.                            D. C2H5N. 

Câu 75: Cho 70,2 gam glucozơ và saccarozơ trộn đều theo tỉ lệ mol tương ứng 2:1 vào 

nước thành dung dịch X. Thêm vào dung dịch X một lượng axit H2SO4 loãng và đun 

nóng nhẹ thu được dung dịch Y . Kiềm hóa hoàn toàn dung dịch Y sau đó đem thực 

hiện phản ứng tráng gương thu được tối đa m gam Ag. Giả sử các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. Giá trị m là 

 A. 43,2.   B. 64,8.   C. 86,4.   D. 

21,6. 

Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm 3 este X, Y, Z (đều mạch hở và chỉ 

chứa chức este, Z chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất trong A) thu được lượng 

CO2 lớn hơn H2O là 0,25 mol. Mặt khác, m gam A phản ứng vừa đủ với dung dịch 

NaOH thu được 22,2 gam 2 ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon và hỗn hợp T 

gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T cần vừa đủ 0,275 mol O2 thu được CO2, 0,35 mol 

Na2CO3 và 0,2 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong A là  

 A. 45,20%.           B. 50,40%.           C. 62,10%.           D. 

42,65%. 

Câu 77: Cho hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 ), 

trong đó tỉ lệ mO:mN=80:21. Để tác dụng đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30ml dung 

dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 

(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy ( CO2, H2O, N2 ) vào nước vôi trong dư thì khối 

lượng kết tủa thu được là 

 A. 20 gam.   B. 15 gam.    C. 13 gam.   D. 10 

gam . 

Câu 78: Điện phân 200 ml dd chứa đồng thời AgNO3 1M và Cu(NO3)2 2M trong thời 

gian 48 phút 15 giây, với cường độ dòng điện 10 ampe (điện cực trơ, hiệu suất điện 
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phân là 100%). Sau điện phân để yên bình điện phân cho các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thu được V lít khí NO (sp khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là 

 A. 3,36.   B. 1,12.   C. 1,68 .  

 D. 2,24. 

Câu 79: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau 

một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng 

dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lit hỗn hợp khí Z (đo ở đktc) có tỉ khối so với O2 

bằng 0,5. Khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng là 

A. 1,04 gam                            B. 1,32 gam      C. 1,64 gam   D. 

1,20 gam 

Câu 80: Hoà tan 10 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thì 

được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch A.Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư. Lấy kết 

tủa thu đựơc đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối 

lượng m gam. Giá trị m là        

  A. 11,2.   B. 8,4.    C.  12.    D. 

13,2.   

 ...................................................HẾT.................................................... 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu kể cả bảng tuần hoàn 

 

ĐỀ 7 

Câu 1. Trong các kim loại: Na, Mg, Fe và Ag, kim loại có tính khử mạnh nhất là  

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

Câu 2. Trong công nghiệp, để điều chế Na người ta điện phân nóng chảy chất X . X là  

 A. Na2SO4. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. NaCl. 

Câu 3. Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong trong 

các máy lọc nước, khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc. Chất X là  

 A. cacbon oxit.  B. lưu huỳnh.  C. than hoạt tính.  D. thạch cao.  

Câu 4. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic  là  

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

Câu 5. Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 tạo thành kết tủa có màu  

 A. nâu đen. B. trắng. C. xanh thẫm. D. trắng xanh. 

Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?  
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 A. Etylamin. B. Glyxin. C. Axit glutamic. D. 

Trimetylamin. 

Câu 7. Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với  

 A. khí O2.  B. H2O.  C. khí Cl2. D. dung dịch NaOH.  

Câu 8. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch 

HCl?  

 A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlO2. D. Al(OH)3. 

Câu 9. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 

 A. Polisaccarit. B. Polietilen. C. Poli(etylen terephatalat).               

D. Nilon-6,6. 

Câu 10. Kim loại nhôm tan được trong dung dịch 

 A. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. NaCl (nóng). D. NaOH 

(loãng). 

Câu 11. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được sản phẩm là  

 A. saccarozơ.  B. glucozơ.  C. amilozơ.  D. fructozơ. 

Câu 12. Đốt cháy photpho trong khí oxi dư thu được sản phẩm chính là  

 A. P2O3.  B. PCl3.  C. P2O5.  D. P2O.  

Câu 13. Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào ddHCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là  A. 

54,0%.B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%. 

Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH 

có nồng độ x%. Giá trị của x là  

 A. 14. B. 18. C. 22. D. 16. 

Câu 15. Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl 

propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là  A. 2.

 B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 16. Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với 

lượng dung dịch AgNO3/NH3. Đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m là A. 

48,6. B. 32,4. C. 64,8. D. 16,2. 

Câu 17. Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml 

dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là  A. 

19,6. B. 9,8. C. 16,4. D. 8,2. 
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Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất 

hiện. 

 B. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. 

 C. Tinh bột là lương thực cơ bản của con người. 

 D. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ. 

Câu 19. Muối nào sau đây là muối axit?  

 A. NaHCO3.  B. BaCl2.  C. K2SO4.  D. (NH4)2CO3.  

Câu 20. Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn 

hợp các chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là  

 A. C6H10O4. B. C6H10O2. C. C6H8O2. D. C6H8O4. 

Câu 21. . Tiến hành các thí nghiệm sau:  

 (a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.  

 (b) Để miếng tôn (sắt tráng kẽm) trong không khí ẩm.  

 (c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.  

 (d) Đốt sợi dây sắt trong bình đựng khí oxi.  

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá là      A. 2.  B. 3. 

 C. 4.  D. 1.  

Câu 22. Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn 

hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của 

thoản mãn tính chất trên là  

 A. 2. B. 8. C. 4. D. 1. 

Câu 23. Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn 

hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là  A. 2. B. 5.

 C. 3. D. 4.  

Câu 24. Cho các loại tơ sau: nilon-6, lapsan, visco, xenlulozơ axetat, nitron, enang. Số 

tơ thuộc tơ hóa học là 

 A. 6.  B. 4.  C. 5.  D. 3. 

Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 21,24 gam hỗn hợp gồm muối hiđrocacbonat (X) và muối 

cacbonat (Y) vào nước thu được 200 ml dung dịch Z. Cho từ từ 200 ml dung dịch 

KHSO4 0,3M và HCl 0,45M vào 200 ml dung dịch X, thu được 1,344 lít khí CO2 
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(đktc) và dung dịch T. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào T, thu được 49,44 gam kết tủa. 

Biết X là muối của kim loại kiềm. Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. (X) là muối natri hiđrocacbonat chiếm 59,32% về khối lượng hỗn hợp. 

 B. (X) và (Y) đều có tính lưỡng tính. 

 C. (Y) là muối kali cacbonat chiếm 57,63% về khối lượng hỗn hợp. 

 D. (X) và (Y) đều bị phân hủy bởi nhiệt. 

Câu 26. Ðốt a mol X là trieste của glixerol và các axit ðõn chức, mạch hở thu ðýợc b mol 

CO2 và c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiðro hóa hoàn toàn m gam X cần 6,72 lít H2 (ðktc) 

thu ðýợc 133,5 gam Y. Nếu ðun m gam X với dung dịch chứa 500 ml NaOH 1M ðến 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lýợng chất rắn khan thu 

ðýợc là  

 A. 139,1 gam.  B. 138,3 gam.  C. 140,3 gam.  D. 112,7 gam.  

Câu 27. X có công thức phân tử C10H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ 

lệ mol): 

 C10H8O4 + 2NaOH 
o

2H O, t
  X1 + X2 X1 + 2HCl   X3 + 2NaCl 

 nX3 + nX2 
ot

  poli(etylen-terephtalat) + 2nH2O 

Phát biểu nào sau đây sai ? 

 A. Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X3. 

 B. Dung dịch X3 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng, 

 C. Dung dịch X2 hoà tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam. 

 D. Số nguyên tử H trong X3 bằng 8. 

Câu 28 Cho các thí nghiệm sau:  

 (1) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ. (2) Cho Al 

vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 

 (3) Cho FeS vào dung dịch HCl. (4) Sục khí CO2 vào dung dịch 

Na2SiO3. 

 (5) Đun nóng hỗn hợp rắn gồm C và Fe3O4.  (6) Đun sôi nước cứng tạm thời. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí là 

 A. 4.  B. 5.  C. 6.  D. 2 

Câu 29. Cho các phát biểu sau:  
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 (a) Hợp chất Fe(NO3)2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.  

 (b) Dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng ðýợc với dung dịch HCl ðặc.  

 (c) Corinðon có chứa Al2O3 ở dạng khan.  

 (d) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 thu ðýợc kết tủa.  

 (e) Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh.  

Số phát biểu ðúng là A. 2.  B. 5.  C. 3.  D. 4.  

Câu 30. Cho các phát biểu sau: 

 (a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc -glucozơ.          (b) Oxi hóa 

glucozơ, thu được sobitol. 

 (c) Trong phân tử fructozơ có một nhóm –CHO.   (d) Xenlulozơ 

trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. 

 (e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm –OH. 

 (g) Saccarozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm. 

Số phát biểu đúng là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 31. Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng trong lọ không dán 

nhãn thì thu được kết quả sau: 

 - X đều có phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3. 

 - X đều không phản ứng với dung dịch HCl và HNO3. 

X là dung dịch nào sau đây? 

 A. AgNO3. B. MgCl2. C. KOH. D. 

Ba(HCO3)2. 

Câu 32. . Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc 
tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào 
dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là  

 A.16,0.  B. 3,2.  C. 8,0.  D. 
32,0. 

Câu 33. Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng 

ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây thu được 2,24 lít khí ở 

anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tông thể tích khí thu được ở 2 điện cực 

là 4,76 lít (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân đạt 100% và các khí sinh ra 

không tan trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,20. B. 0,15. C. 0,25. D. 

0,30. 

 

Câu 34. Hỗn hợp X gồm một số amino axit (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2, không 

có nhóm chức khác). Trong hỗn hợp X, tỉ lệ khối lýợng của oxi và nitõ týõng ứng là 192 : 
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77. Ðể tác dụng vừa ðủ với 19,62 gam hỗn hợp X cần 220 ml dung dịch HCl 1M. Mặt 

khác ðốt cháy hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp X cần V lít O2 (ðktc) thu ðýợc 27,28 gam 

CO2 (sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2). Giá trị của V là 

 A. 17,472.  B. 16,464.  C. 16,576.  D. 16,686.  

Câu 35. Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10%, thêm tiếp 1ml dung 
dịch 

NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, hiện tượng quan sát 

được là 

 

A. Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tạo dung dịch xanh lam. 

B. Có kết tủa xanh lam, sau đó kết tủa chuyển sang màu đỏ gạch. 

C. Có kết tủa xanh lam, sau đó tạo dung dịch màu tím. 

D. Có kết tủa xanh lam, kết tủa không bị tan. 

Câu 36 Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

Câu 37.  

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 
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A. H2. B. C2H2. C. NH3. D. Cl2. 

Câu 38. Hỗn hợp X gồm metyl fomat và etyl axetat có cùng số mol. Hỗn hợp Y gồm 

lysin và hexametylenđiamin. Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp Z chứa X và Y cần 

dùng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 trong đó số mol của CO2 ít 

hơn của H2O là x mol. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong (lấy dư), sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam; đồng thời 

thu được 2,688 lít khí N2  (đktc). Giá trị của m là 

 A. 32,88. B. 31,36.  C. 33,64.  D. 32,12. 

Câu 39. Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan hoàn 

toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) và 0,55 mol HCl, thu 

được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 

0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến 

khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá 

trị nào sau đây? 

     A. 48,54 B. 52,52. C. 43,45. D. 38,72. 

Câu 40. Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai liên kết π trong 

phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. 

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 

mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung 

dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được 

Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M 

có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 68,7. B. 
68,1. 

C. 
52,3. 

D. 51,3. 

 

 

 

ĐỀ 8 

Câu 41. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?      A. Mg                B. Al                     

C. W                     D.  Fe 

Câu 42. Trong các kim loại sau, kim loại nào được sử dụng làm tế bào quang điện?   A. 

Li       B. Na      C.  K        D. Cs 

Câu 43: Chất béo là thành phần chính trong dầu thực vật và mỡ động vật. Trong số các 

chất sau đây, chất nào là chất béo? 

   A. C17H35COOC3H5. B. (C17H33COO)2C2H4.    C. (C15H31COO)3C3H5. D. 

CH3COOC6H5. 
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Câu 44: Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng tan 

trong axit clohiđric. Chất X là 

A. Na2SO4. B. Ca(HCO3)2. C. KCl. D. KNO3. 

Câu 45: Cho các dung dịch loãng: CuCl2, HNO3, Fe2(SO4)3, HCl. Số dung dịch phản ứng 

được với Fe là 
 

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 46: Đun nóng etyl axetat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu 

được là  

   A. C2H5COONa và CH3OH             B. CH3COONa và C2H5OH   

   C. CH3COONa và CH3OH                D. HCOONa và C2H5OH                      
 

Câu 47: Trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly có bao nhiêu liên kết peptit   A. 4. B. 1. C. 2.

 D. 3. 
 

Câu 48: Chất nào sau đây phản ứng được với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl? 
 

A. Al(OH)3. B. NaAlO2. C. Al2(SO4)3. D. AlCl3. 

Câu 49: Cho dd các chất sau: axit axetic, glyxin, ala-gly-val, lysin. Có bao nhiêu dd tác 

dụng được với dd NaOH? 

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

Câu 50: Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với ddHCl loãng (dư), đến khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị 

của m làA. 20,25. B. 19,45. C. 8,4. D. 19,05. 

Câu 51: Cho 20,55 gam Ba vào lượng dư dung dịch MgSO4. Sau khi các phản ứng xảy 

ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 43,65. B. 34,95. C. 

3,60. D. 8,70. 

Câu 52: Cho dãy các chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val), saccarozơ, triolein. 

Số chất bị thủy phân trong môi trường axit làA. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 53: Để hidro hóa hoàn toàn 131,7 gam trilinolein cần vừa đủ V lít H2 ở đktc. Giá trị 

của V là ? 
 

A. 6,72 B. 22,4 C. 17,92 D. 20,16 
 

Câu 54: Cho các phát biểu về yêu cầu kĩ thuật khi đun nóng một chất lỏng trong ống 

nghiệm: 
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(1) Chất lỏng không được quá 1/3 ống nghiệm. 
 

(2) Khi đun hóa chất, phải hơ qua ống nghiệm để ống giãn nở đều. Sau đó đun trực tiếp 

tại nơi có hóa chất, nghiêng ống nghiệm 45o và luôn lắc đều.  

(3) Tuyệt đối không được hướng miệng ống nghiệm khi đun vào người khác.  

(4) Khi tắt đèn cồn tuyệt đối không thổi, phải dùng nắp đậy lại.  

Số phát biểu đúng là  A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 
 

Câu 55: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?  A. NaOH. B. HF. C. CH3COOH.

 D. C2H5OH. 

Câu 56: Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 

26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam 

muối. Công thức của X là 

A. H2N-[CH2]4-COOH.  B. H2N-[CH2]2-COOH.  C. H2N-[CH2]3-COOH.   D. H2N-CH2-

COOH. 

Câu 57: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ sau: 

 

Chất rắn X trong thí nghiệm trên là chất nào trong số các chất sau? A. NaCl.B. NH4NO2.   

C. NH4Cl.D. Na2CO3. 

Câu 58: Các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là 

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.  B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.   C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.    D. H+, NO3
-, Cl-

, Ca2+. 

Câu 59: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, 
AlCl3, FeSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là 
 

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

Câu 60: Cho các polime: poliacrilonitrin, poli(phenol-fomanđehit), poli(hexametylen–
ađipamit), poli(etylen-terephtalat), polibutađien, poli(metyl metacrylat). Số polime dùng 
làm chất dẻo là   A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 
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Câu 61: Hòa tan hoàn toàn m gam K vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 
1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao 
nhiêu gam chất rắn? 
 

A. 38,55 gam. B. 28,95 gam. C. 29,85 gam. D. 25,98 gam. 

Câu 62: Thêm từ từ đến hết 100 ml ddX gồm NaHCO3 2M và K2CO3 3M vào 150 ml 

dung dịch Y chứa HCl 2M và H2SO4 1M, thu được ddZ. Thêm Ba(OH)2 dư và Z thu 

được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với 

A. 24,5. B. 49,5. C. 59,5. D. 74,5. 

Câu 63: Thủy phân triglixerit X trong NaOH, thu được hỗn hợp 3 muối natri oleat; natri 

sterat và natri linoleat. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ 

giữa a, b, c là 

A. b – c = 5a. B. b = c – a. C. b – c = 4a. D. b – c = 6a. 

Câu 64: Hỗn hợp khí X gồm propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in có tỉ khối hơi so với 

SO2 là 0,75. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X, cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy 

vào bình dd Ca(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  

             A. 8,3.              B. 7,0.            C. 7,3.                 D. 10,4. 

Câu 65: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2, thu được sản phẩm có 

phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X làA. 5. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 66. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất): 

 (a) X + 2NaOH 
ot

 X1 + 2X3.     (b) X1 + 2NaOH 
oCaO, t

 X4 + 

2Na2CO3. 

 (c) C6H12O6 (glucozơ) 
lªn men 2X3 + 2CO2.     (d) X3 

o
2 4H SO ,170 C

 X4 + H2O. 

Biết X có mạch cacbon không phân nhánh. Nhận định nào sau đây là đúng?  

 A. X1 hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.       B. X có công thức phân tử là 

C8H14O4. 

 C. X tác dụng với nước Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1.        D. Nhiệt độ sôi của X4 lớn hơn 

X3. 

Câu 67. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và 
Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch 
Ba(OH)2 như sau: 
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Giá trị của (a – b) là A. 20,15. B. 18,58. C. 16,05. D. 14,04. 

Câu 68: Thực hiện các thí nghiệm sau: 
 

(a) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3.                      (d)  Đốt dây Fe trong khí Cl2 dư. 
 

(b) Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.    (e)Cho bột Fe vào dung dịch 

AgNO3 dư. 
 

(c) Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.                   (g) Cho bột FeO vào dung 

dịch KHSO4.  

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt(II) là 
 

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 
 

Câu 69: Cho các phát biểu sau: 
 

(a) Nước cứng tạm thời chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCl2, MgSO4.  

(b) Trong phản ứng của Al với dung dịch NaOH, chất oxi hóa là NaOH.  

(c) Các hợp kim nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao và áp suất lớn được dùng chế tạo tên 

lửa. 
 

(d) Hh gồm Cu, Fe2O3, Fe3O4 trong đó số mol Cu bằng tổng số mol Fe2O3 và Fe3O4 có 
thể tan hết trong  HCl dư.  

(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với ddHNO3, người ta nút ống nghiệm 

bằng bông tẩm dd kiềm.  

Số phát biểu đúng là  A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 70: Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường 

độ dòng điện 1,93A, thu được dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 gam Fe vào X, phản 

ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 gam hỗn hợp Y gồm 2 
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kim loại. Giá trị của a là                     A. 0,15.             B. 0,125. C. 0,3.                  D. 

0,2. 

Câu 71. Đốt cháy hoàn toàn 45 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol anlylic, 
etylenglicol, glixerol, sobitol thu được 39,2 lít CO2 (đkc) và m gam H2O. Mặt khác, khi 
cho 45 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 13,44 lit H2 (đkc). Giá 
trị của m là       A. 46,8                b. 21,6                         c. 43,2                  d. 23,4 

Câu 72: Tiến hành các thí nghiệm sau:   

   (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;          (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;       (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư; 

 (e) Điện phân ddCuSO4 với điện cực trơ;           (g) Cho ddAgNO3 tác dụng với 

ddFe(NO3)2 dư. 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại làA. 3. B. 2. C. 4.

 D. 5. 

Câu 73. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở 

bảng sau:  

Mẫu 

thử 
Thuốc thử Hiện tượng 

Y 
Dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau đó 

để nguội và thêm tiếp CuSO4 vào. 

Dung dịch có màu xanh 

lam. 

X AgNO3 trong dung dịch NH3 Tạo kết tủa Ag. 

Z Dung dịch Br2 Kết tủa trắng. 

T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu đỏ 

X, Y Dung dịch Br2 Mất màu 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là 

 A. Gluczơ, saccarozơ, phenol, metylamin.     B. Fructozơ, triolein, anilin, axit 

axetic. 

 C. Glucozơ, triolein, anilin, axit axetic.        D. Glucozơ, tristearin, benzylamin, 

axit fomic. 

Câu 74. Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức mạch hở và 2 amin no, mạch hở, trong đó 

có 1 amin đơn chức và 1 amin hai chức (hai amin có số mol bằng nhau). Cho m gam X 

tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 

dùng 1,2 mol oxi, thu được CO2, H2O và 0,12 mol N2. Giá trị của m là  

     A. 24,58. B. 25,14. C. 22,08. D. 20,16. 

Câu 75: Tiến hành các thí nghiệm sau: 
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Thí nghiệm 1: Cho 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% 

vào ống nghiệm. Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Rót thêm 2 ml 

dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ. 

Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng 10%), 

1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm. 

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Ở thí nghiệm 1, glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức đồng glucozơ Cu(C6H10O6) 

2. 

B. Ở thí nghiệm 2, lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất phức. 

C. Kết thúc thí nghiệm 1, dung dịch trong ống nghiệm có màu xanh thẫm 

D. Kết thúc thí nghiệm 2, dung dịch có màu tím 

Câu 76: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được 

dung dịch Z. 
 

Tiến hành các thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch HCl dư vào V ml dung dịch Z, thu được V1 lít khí . 
 

Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được V2 lít khí. 
 

Thí nghiệm 3: Cho dung dịch NaNO3 và HCl dư vào V ml dung dịch Z, thu được V2 lít 
khí. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và V1 < V2 và sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. 
Hai chất X, Y lần lượt là 

A. Fe(NO3)2, FeCl2.   B. FeCl2, NaHCO3.   C. NaHCO3, Fe(NO3)2.     D. FeCl2, FeCl3. 

Câu 77. Hỗn hợp E gồm amino axit X, đipeptit Y (C4H8O3N2) và muối của axit vô cơ 

Z (C2H8O3N2). Cho E tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M và KOH 1M đun 

nóng (phản ứng vừa đủ), thu được 4,48 lít khí T (đo ở đktc, phân tử T có chứa một 

nguyên tử nitơ và làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m 

gam chất rắn khan gồm bốn muối. Giá trị của m là  A. 38,4.

 B. 49,3. C. 47,1. D. 42,8. 

Câu 78: Cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ đến khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối 

lượng 0,92 gam gồm 2 khí không màu có một khí hóa nâu trong không khí và còn lại 

2,04 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam muối khan. 

Giá trị của m là 

A. 18,27. B. 15,75. C. 14,90. D. 14,86. 
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Câu 79: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit 

cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp 

nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong 

phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp 

muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 

ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 

gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no 

trong X là 

A. 29,25%. B. 34,01%. C. 38,76%. D. 40,82%. 

Câu 80: X và Y là hai peptit được tạo từ các α-amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhóm –

NH2 và 1 nhóm –COOH. Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y bằng dung dịch NaOH 

(vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Đốt cháy toàn bộ 

lượng muối này thu được 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng 

khối lượng của CO2 và H2O là 65,6 gam. Mặt khác đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần 

dùng a mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Giá trị của a gần nhất với A. 1,5. B. 

2,5. C. 3,5. D. 3,0. 

 

 

ĐỀ 9 

Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất ? 

         A. Vàng.              B. Bạc.                   C. Đồng.         D. Nhôm. 

Câu 42: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là  

         A. ns1.                         B. np1.                              C. ns2.                    D. 

ns2np1. 

Câu 43: CO2 không cháy và không duy trì sự cháy nên được dùng để dập tắt các đám 

cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?  

        A. đám cháy do xăng, dầu.                                       B. đám cháy nhà cửa, quần áo.  

        C. đám cháy do magie hoặc nhôm.                          D. đám cháy do khí ga.  

Câu 44: Etyl axetat có công thức cấu tạo là 

        A. CH3COOCH3.  B. HCOOC2H5.              C. CH3COOC2H5.         D. 

HCOOCH3. 

Câu 45: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X 

là 

A. FeCl3. B. MgCl2. C. CuCl2.  D. FeCl2. 
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Câu 46: Glyxin không tác dụng với dung dịch nào sau đây? 

         A. H2SO4 loãng.   B. NaOH.        C. C2H5OH.           D. NaCl.  

Câu 47: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch nào sau đây? 

        A. NaOH loãng.               B. H2SO4 đặc, nguội.       C. H2SO4 đặc, nóng.       

D. H2SO4 loãng. 

Câu 48: Trong môi trường axit muối Cr+6 là chất oxihoá rất mạnh . Khi đó Cr+6  bị khử 

thành  

  A. Cr+2.                             B. Cr0.                            C. Cr+3.                            D. Cr+6.   

Câu  49: Polime có cấu trúc mạng không gian là 

        A. PE.                               B. amilopectin.      C. PVC                            D. nhựa 

bakelit. 

Câu  50: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là 

       A. Ca và Fe.     B. Mg và Zn.       C. Na và Cu.           D. Fe và Cu. 

Câu 51: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ ? 

       A. saccarozơ.                 B. mantozơ.                  C. xenlulozơ.                  D. 

fructozơ. 

Câu 52: Công thức phân tử CaCO3  ứng với thành phần hoá học chính của loại đá  

      A. đỏ                           B. vôi                   C. mài          D. tổ ong 

Câu 53: Hòa tan hết m gam Fe cần vừa đủ 120 ml dung dịch H2SO4 1M . Giá trị của m là 

      A. 6,72.                B. 8,4.        C. 2,24.           D. 4,48. 

Câu 54: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5 M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5 M; 

lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Tính giá trị lớn nhất của V ? 

    A. 2.       B.1,8.                              C. 2,4.                             D. 1,2. 

Câu 55: Cho dãy các chất: C6H5NH2 , H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, 

CH3CH2CH2NH2, C6H5OH . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là  

      A. 4.       B. 2.           C. 3.             D. 5. 

Câu 56: Đun nóng m gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư với hiệu suất 75%, thu 

được 16,2 gam Ag. Giá trị m là 

      A. 21,6.                 B. 18.                    C. 10,125.            D. 72. 

Câu 57: Cho 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 400 ml 

dung dịch HCl 0,2M. Thể tích khí CO2(đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn X là 
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      A. 3,36 lit.                            B. 22,4 lit.                       C. 2,688 lit.                      

D. 1,792 lit.  

Câu 58: Thí nghiệm ở hình vẽ dưới đây có thể dùng để: 

 

      A. Chưng cất ancol etylic khỏi hỗn hợp với nước.       B. Kết tinh lại muối trong dung 

dịch. 

      C. Chưng cất etylaxetat khỏi hỗn hợp với nước.          D. Chiết benzen khỏi hỗn hợp 

với anilin. 

Câu 59: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng 

     A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.                                  B. NaHS + NaOH → Na2S + 

H2S. 

     C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S.                                  D. BaS + H2SO4 → BaSO4 + 

H2S. 

Câu 60: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Cho X tác dụng với 

dung dịch AgNO3trong NH3 đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là 

     A. Glucozơ, axit gluconic.                                             B. Glucozơ, amoni gluconat. 

     C. Saccarozơ, glucozơ.                                                  D. Fructozơ, amoni gluconat. 

Câu 61: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

     (a) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.      (b) Cho bột Fe vào dung 

dịch HNO3 đặc, nguội. 

 (c) Đốt cháy dây kim loại Fe trong khí Cl2.   (d) Cho hợp kim Fe-Cu vào dung 

dịch H2SO4 loãng. 

     (e) Nhúng miếng tôn (Fe-Zn) vào dung dịch muối ăn. 

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn kim loại là           A. 3. B. 4. C. 2.

 D. 5. 

Câu 62: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp C17H35COOH và C15H31COOH, số loại 

trieste  tối đa thu được là   

       A. 6.    B. 3.       C. 5.               D. 4. 
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Câu 63: Cho dãy các chất: Na, CuO, Na2CO3, Fe(NO3)3 và BaS. Số chất trong dãy tác 

dụng được với dd HCl loãng, dư là 

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

Câu 64. Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. 

Số tơ tổng hợp là 

      A. 3.   B. 4.        C. 5.   D. 2. 

Câu 65: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm NaNO3; Al(NO3)3; Cu(NO3)2 thu được 10 

gam chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ khí Z vào 112,5 gam H2O được dung dịch axit 

có nồng độ 12,5% và có 0,56 lít một khí duy nhất thoát ra (đktc). Phần trăm khối lượng 

của NaNO3 trong hỗn hợp X là   

   A. 21,25%.     B. 17,49%.     C. 42,5%.     D. 8,75%.  

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ 

thu được (m + 1,8) gam hỗn hợp Y (gồm glucozơ và fructozơ). Cho toàn bộ lượng Y 

tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 27 gam Ag. Giá trị của 

m là 

   A. 20,7.   B. 18,0.  C. 22,5.    D. 18,9. 

Câu 67: X, Y là 2 este đều đơn chức và là đồng phân của nhau. Hóa hơi hoàn toàn 11,0 

gam X thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 3,5 gam N2 (đo cùng điều kiện). Thủy phân 

hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y trong môi trường axit, thu được 1 axit cacboxylic Z duy 

nhất và hỗn hợp T chứa 2 ancol. Phát biểu nào sau đây sai? 

      A. X, Y, Z đều cho phản ứng tráng gương. 

      B. Trong phân tử X và Y hơn kém nhau một nhóm –CH3. 

      C. Đun E với H2SO4 đặc ở 170oC thu được hỗn hợp 2 anken. 

      D. Hai ancol trong T là đồng phân cấu tạo của nhau. 

Câu 68: Cho các phản ứng sau: 

 (1) AgNO3 
t

  (2) Si + NaOH + H2O   

 (3) CuO + NH3 
t

   (4) FeS2 + O2 
t

  

 (5) C + CO2     (6) Al2O3 
3 6

ñieän phaân noùng chaûy

Na AlF
 

Số phản ứng tạo thành đơn chất  là  

 A. 4.  B. 5.  C. 3.  D. 2. 

Câu 69: Cho các phát biểu sau: 
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     (a) Nhôm là kim loại nhẹ và phổ biến trong vỏ trái đất. 

 (b) Phân lân cung cấp nguyên tố dinh dưỡng kali cho cây trồng. 

 (c) Nhiệt phân Na2CO3 ở nhiệt độ cao, thu được natri oxit và khi cacbonic. 

 (d) Để làm sạch cặn trong các dụng cụ chứa nước cứng, người ta dùng giấm ăn. 

     (e) Crom(III) oxit được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 70: Thực hiện phản ứng craking butan, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí A 

(gồm ankan và anken). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được 8,96 lít khí CO2 

(đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp A làm mất màu tối đa 0,075 mol Br2 trong 

CCl4. Hiện suất của phản ứng cracking  butan là 

 A. 75%. B. 65%. C. 50%.

 D. 45%. 

Câu 71: Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5 M vào dung dịch chứa x mol 

NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và 

thể tích dung dịch Ba(OH)2: 

 

Giá trị của x và y tương ứng là 

 A. 0,20 và 0,05. B. 0,15 và 0,15. C. 0,20 và 0,10. D. 0,10 và 

0,05. 

Câu 72: Cho các mệnh đề sau: 

 (a) Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. 

 (b) Trimetyl amin là một amin bậc ba. 

 (c) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala và Ala-Ala-Ala. 

 (d) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ phản ứng trùng hợp bởi hexametylenđiamin và axit 

ađipic. 

 (e) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa bởi oxi không khí hơn chất béo rắn. 

 (f) Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi. 

Số mệnh đề đúng là 

 A. 5.  B. 3. C. 6. D. 4. 
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Câu 73: Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn 

xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giây, thu được 7,68 gam kim loại ở 

catot, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 

25,75. Mặc khác, nếu điện phân X trong thời gian 12352 giây thì tổng số mol khí thu 

được ở hai điện cực là 0,11 mol. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra 

không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Số mol Cu2+ 

trong Y là 

     A. 0,01.                    B. 0,02.                           C. 0,03.                       D. 0,04. 

Câu 74: Hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức mạch hở) và este 

Z tạo ra từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2 sinh ra 

0,14 mol  CO2. Cho m gam M trên vào 500ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi 

kết thúc các phản ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N được 3,68 gam chất rắn 

khan. Phần trăm khối lượng oxi trong axit Y là 

     A. 36,36.                        B. 69,56.                          C. 53,33.                             D. 43,24 

Câu 75: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ 

thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 

lít CO2(đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m 

gam kết tủa. Giá trị m là  

     A. 15,6                        B. 19,5                              C. 27,3 D. 16,9 

Câu 76:  Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H14O4. Từ X thực hiện các phản 

ứng: 

(1) X + NaOH   X1 + X2 + H2O;            (2) X1 + H2SO4   X3 + Na2SO4; 

(3) nX3 + nX4   nilon-6,6 + nH2O;             (4) 2X2 + X3    X5 + 2H2O.      

Công thức cấu tạo phù hợp của X là 

A. HCOO[CH2]6OOCH.   B. CH3OOC[CH2]5COOH. 

C. CH3CH2OOC[CH2]4COOH.   D. CH3OOC[CH2]4COOCH3. 

Câu 77: Este X có các đặc điểm sau:  

- Ðốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; 

- Thuỷ phân X trong môi truờng axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và 

chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Chọn phát 

biểu sai? 

      A. Ðốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. 
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      B. Chất Y tan vô hạn trong nuớc.   

      C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.  

      D. Ðun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.     

  

Câu 78: Hỗn hợp E gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, 

hơn kém nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa ít nhất hai loại gốc amino axit, MY < MZ). 

Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 gam ancol no, đơn 

chức, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,1 mol muối 

của alanin). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E trong O2 dư, thu được CO2, N2 và 

1,38 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là 

A. 43,33%. B. 18,39%.  C. 20,72%. D. 27,58%. 

Câu 79: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). 

Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư, thu được dung dịch Y và 

còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được khí 

NO và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

     A. 20.                            B. 32.                           C. 36.                         D. 24.  

Câu 80: Hỗn hợp X gồm hai chất: Y (C2H8N2O3) và Z (C2H8N2O4). Trong đó, Y là muối 

cua amin, Z là muối của axit đa chức. Cho 29,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, 

đun nóng, thu được 0,4 mol khí và m gam muối. Giá trị của m là   

A. 28,60. B. 30,40.  C. 26,15. D. 20,10. 

 

 

ĐỀ 10 

Câu 41: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm thổ?A. Na B. Ca C. Al  

 D. Fe 

Câu 42: Chất ít tan trong nước làA. NaCl.  B. NH3.  C. CO2. 

  D. HCl. 

Câu 43: Công thức của crom (VI) oxit là A. Cr2O3.  B. CrO3.  C. 

CrO.  D. Cr2O6. 

Câu 44: Chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là 

A. polietilen.  B. tinh bột.  C. Gly-Ala-Gly. D. saccarozơ. 

Câu 45: Chất có khả năng tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là 

A. etanol.  B. saccarozơ.  C. etyl axetat.  D. phenol. 
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Câu 46: Chất tham gia phản ứng màu biure là 

A. dầu ăn.  B. đường nho.  C. anbumin.  D. poli(vinyl 

clorua). 

Câu 47: Chất có khả năng ăn mòn thủy tinh SiO2 là 

A. H2SO4.  B. Mg.   C. NaOH.  D. HF. 

Câu 48: Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế kim loại 

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

Câu 49: Kim loại dẫn điện tốt thứ 2 sau kim loại Ag làA.  Au.  B. Fe. 

 C. Al.  D. Cu. 

Câu 50: Polime nào sau đây thuộc loại tơ poliamit?A. Tơ nilon – 6,6.B. Tơ visco. C. Tơ 

axetat. D. Tơ nitron. 

Câu 51: Tôn là sắt được tráng A. Na.   B. Mg.   C. Zn. 

  D. Al. 

Câu 52: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?A. NaCl. B. NaNO2.  C.  Na2CO3.

 D. NH4HCO3. 

Câu 53: Kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Kim loại Cu khử được ion Fe3+ trong dung dịch. 

B. Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 để loại bỏ tính cứng tạm thời của nước. 

C. Ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) ở dưới đất được bảo vệ chủ yếu bởi 

một lớp sơn dày. 

D. Phèn chua được dùng trong công nghiệp giấy. 

Câu 54: Cho dãy các chất: Cu, Na, Zn, Mg, Ba, Ni. Số chất trong dãy phản ứng với dung 

dịch FeCl3 dư có sinh ra kết tủa làA. 4.   B. 2.   C. 5.  

 D. 3. 

Câu 55: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được 

hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của Y là 

A. axit propionic. B. metanol.  C. metyl propionat. D. natri propionat. 

Câu 56: Sục từ từ 10,08 lit CO2 ở đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 và a mol 

KOH, sau khi phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại 

thu được 5 gam kết tủa. Tính a? 

A. 0,2 mol  B. 0,05 mol  C. 0,15 mol  D. 0,1 mol 
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Câu 57: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ (C6H10O5)n là 1620000 đvC. Giá trị của n 

là 

A. 8000.  B. 9000.  C. 10000.  D. 7000. 

Câu 58: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam một triglixerit cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. 

Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 

A. 16,68 gam.  B. 18,24 gam.  C. 18,38 gam. 

 D. 17,80 gam. 

Câu 59: X là một α-amino axit chứa 1 nhóm NH2. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 25 

ml dung dịch HCl 1M, thu được 3,1375 gam muối. X là 

A. glyxin.  B. valin.  C. axit glutamic. D. alanin. 

Câu 60: Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 
35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là  

A. C2H5C6H4OH.          B. HOCH2C6H4COOH. 

C. HOC6H4CH2OH.    D. C6H4(OH)2. 

Câu 61: Trong các chất sau, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? 

A. CH3CHO.  B. C2H5OH.  C. H2O.  D. CH3COOH. 

Câu 62: Thủy phân 200 gam dung dịch saccarozo 6,84%, sau một thời gian, lấy hỗn hợp 

sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu được 12,96 gam 

Ag . Tính hiệu suất phản ứng thủy phân? 

A. 90%.  B. 80%.   C. 37,5%.  D. 75%. 

Câu 63: X là hidrocacbon mạch hở có công thức phân tử C4Hx, biết X không tạo kết tủa 

khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là 

A. 7.   B. 9.   C. 11.   D. 8. 

Câu 64: Hỗn hợp X gồm Mg và Al. Cho 0,75 gam X phản ứng với HNO3 đặc, nóng (dư), 

thu được 1,568 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc), tiếp tục cho thêm dung dịch 

NaOH dư vào, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Tìm m? 

A. 0,78 gam.   B. 1,16 gam.  C. 1,49 gam.    D. 1,94 gam. 

Câu 65: Este X được điều chế từ aminoaxit A và ancol B. Hóa hơi 2,06 gam X hoàn toàn 

chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam nito ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp xuất. Biết 

rằng từ B có thể điều chế cao su Buna bằng 2 giai đoạn. Hợp chất X có công thức cấu tạo 

là 

A. H2NCH2CH2COOCH3.   B. CH3NHCOOCH2CH3.  

C. NH2COOCH2CH2CH3.   D. H2NCH2COOCH2CH3. 
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Câu 66: Cho các chất và các dung dịch sau: K2O; dung dịch HNO3; dung dịch 

KMnO4/H+, dung dịch AgNO3; dung dịch NaNO3; dung dịch nước Brom; dung dịch 

NaOH;  dung dịch CH3NH2; dung dịch H2S. Số chất và dung dịch phản ứng được với 

dung dịch FeCl2 mà tạo thành sản phẩm không có chất kết tủa là 

A. 2.                             B. 3.   C. 4.   D. 5. 

Câu 67: Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba có cùng số mol vào 125 ml dung dịch gồm 

H2SO4 1M và CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch 

Y, m gam kết tủa và 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là 

A. 25,75.  B. 16,55.  C. 23,42 . D. 28,20. 

Câu 68: Kết quả thí nghiệm của chất vô cơ X với thuốc thử được ghi ở bảng sau:  

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Dung dịch phenolphtalein  Dung dịch có màu hồng  

X Cl2  Có khói trắng 

 Kết luận nào sau đây không chính xác ? 

A. Chất X được dùng để điều chế phân đạm.  

B. Chất X được dùng để sản xuất axit HNO3. 

C. Chất X được dùng để sản xuất một loại bột nở trong công nghiệp sản xuất bánh 

kẹo.  

D. Cho từ từ chất X đến dư vào dung dịch AlCl3 thì ban đầu có kết tủa keo trắng 

sau đó kết tủa tan hoàn toàn tạo thành dung dịch không màu. 

Câu 69: Cho các polime sau: PVC; teflon; PE; Cao su Buna; tơ axetat; tơ nitron; cao su 

isopren; tơ nilon-6,6. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là 

A. 5.   B. 7.   C. 6.   D. 8. 

Câu 70: Cho các ứng dụng: dùng làm dung môi (1); dùng để tráng gương (2); dùng làm 

nguyên liệu để sản xuất một số chất dẻo, dược phẩm (3); dùng trong công nghiệp thực 

phẩm (4). Những ứng dụng của este là 

A. (1), (3), (4).  B. (1), (2), (3).  C. (1), (2), (4). 

 D. (1), (2), (3), (4). 

Câu 71:  Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol 

NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau dãy biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và 

thể tích dung dịch Ba(OH)2. 
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Giá trị x,y tương ứng là    A. 0,2 và 0,05.  B. 0,4 và 0,05.  C. 0,2 và 

0,10.  D. 0,1 và 0,05. 

Câu 72:  Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y đơn chức, có hai liên 

kết pi trong phân tử, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu 

được 1,3 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Mặt khác, cho 0,4 mol X tác dụng vừa đủ với dung 

dịch NaOH, thu được dung dịch Z (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho toàn 

bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu được là 

A. 43,2 gam.  B. 86,4 gam.  C. 108,0 gam.  D. 64,8 gam. 

Câu 73: Cho muối X có công thức phân tử C3H12N2O3. Cho X tác dụng hết với dung 

dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được sản phẩm khí có khả năng làm quì ẩm hóa 

xanh và muối axit vô cơ. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên?   

A. 3.   B. 2.   C. 5.   D. 4. 

Câu 74: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân Al2O3 

nóng chảy với các điện cực làm bằng than chì. Khi điện phân nóng chảy Al2O3 với dòng 

điện cường độ 9,65A trong thời gian 3000 giây thu được 2,16 gam Al. Phát biểu nào sau 

đây sai? 

A. Hiệu suất của quá trình điện phân là 80%.  

B. Phải hòa tan Al2O3 trong criolit nóng chảy để hạ nhiệt độ nóng chảy của hỗn 

hợp xuống 9000C. 

C. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit.  

D. Sau một thời gian điện phân, phải thay thế điện cực catot. 

Câu 75: X là đipeptit Val - Ala, Y là tripeptit Gly - Ala – Glu. Đun nóng m gam hỗn hợp 

X và Y có tỉ lệ số mol nx : ny = 3:2 với dung dịch KOH vừa đủ, sau khi phản ứng kết thúc 

thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 17,72 gam muối. Giá trị của m gần 

nhất với? 

A. 12,0.  B. 11,1.     C. 11,6.       D. 

11,8. 

Câu 76: Cho các phát biểu sau: 

(1) Fe trong gang và thép bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm.  

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

(2) Điều chế poli (etylen terephtalat) có thể thực hiện bằng phản ứng trùng hợp hoặc 

trùng ngưng.  

(3) Axit nitric còn được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT, sản xuất thuốc nhuộm, dược 

phẩm.  

(4) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu sinh học khác. 

(5) Triolein tác dụng được với H2 (xúc tác Ni, to), dung dịch Br2, Cu(OH)2. 

(6) Photpho dùng để sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói. 

Số phát biểu đúng là 

A. 4   B. 6.   C. 3.   D. 5. 

Câu 77: Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol 

tương ứng 1 : 1. Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch 

T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch T phản ứng 

tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. 

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào sau đây đúng ? 

A. Tỉ lệ số gốc Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2.  

B. Số liên kết peptit trong phân tử X là 5.  

C. Phần trăm khối lượng nitơ trong Y là 15,73%.  

D. Phần trăm khối lượng nitơ trong X là 20,29%. 

Câu 78: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung 

dịch chứa NaNO3 0,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung 

hòa có khối lượng là 62,605 gam và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol 

H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp dung dịch NaOH 1 M vào Y đến khi 

thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, thêm dung 

dịch BaCl2 vừa đủ vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa được dung dịch G, sau đó cho thêm 

lượng dư AgNO3 vào G thu được 150,025 gam kết tủa. Giá trị của m làA. 26,5  

 B. 22,8   C. 27,2   D. 19,8 

Câu 79: Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al, hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch 

HCl vừa đủ thì thu được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho 2m gam hỗn hợp 

X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm 

khử duy nhất). Nếu cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 

được 7,616 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hidro là 318/17, dung dịch 

Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 324,3 gam muối khan. Giá trị m gần giá trị nào nhất 

sau đây? 

A. 59,76.  B. 29,88.  C. 30,99.  D. 61,98. 
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Câu 80: Hỗn hợp X gồm một axit, một este và một ancol đều no đơn chức mạch hở. Cho 

m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 28,8 gam muối. Nếu 

cho a gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 3,09 gam hỗn 

hợp muối được tạo bởi 2 axit là đồng đẳng kế tiếp và 0,035 mol một ancol duy nhất Y, 

biết tỉ khối hơi của ancol Y so với hidro nhỏ hơn 25 và ancol Y không điều chế trực tiếp 

được từ chất vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn 3,09 gam 2 muối trên bằng oxi thì thu được muối 

Na2CO3, hơi nước và 2,016 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là 

A. 66,4.  B. 75,4.   C. 65,9.   D. 

57,1. 

ĐỀ 11 

Câu 1: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 

   A. Ba.          B. Zn.    C. Ca.       D. Na. 

Câu 2:Trong thành phần của hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố nào?    

 A. Cacbon. B. Oxi. C. Nitơ.                              D. Hiđro.         

Câu 3: Chất có tính bazơ là   

        A. CH3NH2.     B. CH3COOH.       C. CH3CHO.              D. C6H5OH. 

Câu 4: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong số các  kim loại? 

   A. Cr.          B. Fe.    C. Pb.       D. Ni. 

Câu 5: Chất  thuộc loại đisaccarit là 

 A. glucozơ.                        B. saccarozơ.                  C. tinh bột.                    

  D. xenlulozơ.                   

Câu 6: Chất nào sau đây là este? 

       A. HCOOCH3.    B. HCHO.       C. HCOOH.  D. CH3OH. 

Câu 7:  Poli(vinyl clorua) có công thức thu gọn là  

        A. (-CH2-CHCl-)n.    B. (-CH2-CH2-)n.       C. (-CH2-CHBr-)n.  D. (-CH2-

CHF-)n.  

Câu 8:Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong 

        A. nước.                 B. ancol etylic.       C. dầu hỏa.                        D. 

phenol lỏng. 

Câu 9: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm 

dưới nước) 

những tấm kim loại  
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        A. Cu.          B. Zn.         C. Sn.     D. Pb. 

Câu 10: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ là tính 

        A. khử mạnh.                B. oxi hóa mạnh.       C. axit.    D. bazơ. 

Câu 11: Kim loại nào sau đây vừa tan được trong dung dịch HCl vừa tan được trong 

dung dịch NaOH? 

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

Câu 12: Quặng manhetit có thành phần chính là 

   A. Fe2O3.      B. FeS2.      C. FeO.        D. Fe3O4. 

Câu 13: : Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?   

       A. Na.                 B. Ba.         C. Al.                D. Fe.. 

Câu 14: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí SO2, NO2, HF. Người ta thường 

dùng chất nào sau đây để loại bỏ các khí đó? 

        A. Ca(OH)2.     B. NaOH.          C. NH3.                             D. HCl. 

Câu 15 : Cho các chất sau:  metylamin, etyl axetat , glixin, glucozơ. Số chất có chứa 

nguyên tố nitơ là 

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

Câu 16: Trường hợp nào sau đây các ion có thể tồn tại đồng thời trong cùng dung dich ? 

        A. OH- , K+ , Fe2+ , SO4
2-.                                            B. OH- , Ba2+ , CH3COO-, 

Al3+ .   

        C. K+, NH4
+ , CO3

2- , OH-.                                             D. K+, Ba2+, NH4
+,  NO3

-. 

Câu 17: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra 

        A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.   B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+. 

        C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.   D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+. 

Câu 18: Chất X là chất không màu, không làm đổi màu quỳ tím, tham gia phản ứng tráng 

gương, tác dụng được với dung dịch NaOH. CTCT của X là 

        A. HCOOCH3.     B. HCHO.          C. HCOOH.                D. 

CH3COOH. 

Câu 19: Nhận xét nào sau đây đúng? 

 A. Phản ứng giữa axit và ancol khi có xúc tác H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. 
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 B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là 

muối và ancol. 

 C. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. 

 D. Phản ứng xà phòng hóa chất béo  là phản ứng 1 chiều. 

Câu 20: Nhận xét nào sai về glucozơ ? 

     A. Là đồng phân của  fructozơ.                                      B. Có nhiều trong quả nho 

chín. 

     C. Tạo thành khi thuỷ phân tinh bột.     D. Thuộc loại polisaccarit.                                        

Câu 21: Cho các chất sau:  metylamin, điphenylamin, đimetylamin, anilin, etylamin, 

glixin. Số chất làm  quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là        A. 2.    B. 4.            

C. 5.      D. 3. 

Câu 22:Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy 

cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh 

ra từ ancol kia. Ancol Y là 

        A. CH3–CH2–CH(OH)–CH3.                                     B. CH3–CH2–CH2–OH.    

        C. CH3–CH2–CH2–CH2–OH.                                    D. CH3–CH(OH)–CH3. 

Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol 

NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 

lít khí. Giá trị của m là 

         A. 1,72.                    B. 1,63.              C. 1,66.     D. 

1,56. 

Câu 24: Cho 8,96 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dung dịch X gồm NaOH 

0,1M và Ca(OH)2 0,2M  sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Gía  trị m là: 

     A. 10.        B. 20           C. 5.          D. 15. 

Câu 25: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm từ 0,4 mol Al và 0,35 mol FeO thì thu được 

0,21 mol Fe. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là         

        A. 80%                 B. 90%              C.  70%                 D. 60%. 

Câu 26: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và 

khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
5N )

 và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là         

         A. 7,36.                               B. 8,61.             C. 9,15.              D. 10,23. 

Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau: 
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(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.               (2) Cho dung dịch Na2SO4 vào 

dung dịch BaCl2. 

(3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.                  (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào 

dung dịch CaCl2. 

(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3. 

      Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 

   A. 5.            B. 2.                 C. 4.                   D. 3. 

Câu 28:  Cho các phát biểu sau: 

     1. Trong dung dịch, ion Fe2+ không oxi hóa được Cu nhưng Fe thì khử được ion Cu2+.                     

     2. Nguyên tắc sản xuất gang là khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao. 

     3. Trong hợp kim thép, hàm lượng cacbon từ 2 – 5% về khối lượng .  

     4. Hòa tan Mg vào dung dịch muối FeCl3 dư , kết thúc phản ứng có muối FeCl2. 

     5. Sắt tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội tạo muối sắt (III) và các sản phẩm khử 

của nitơ. 

     Số phát biểu đúng là              

       A. 2                                       B. 3                                      C. 4                                      

D. 5 

Câu 29:Một este no, đơn chức X có tỉ khối hơi so với metan là 5,5. Đun 2,2 gam X với 

dung dịch NaOH dư, thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

    A. HCOOCH2CH2CH3.       B. HCOOCH(CH3)2.        C. C2H5COOCH3.  D. 

CH3COOC2H5.    

Câu 30: 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. H2NC3H6COOH.      B. H2NCH2COOH.           C. H2NC2H4COOH.   D. 

H2NC4H8COOH. 

Câu 31: Nếu dùng 1 tấn mùn cưa (có chứa 60% xenlulozơ) thì sẽ điều chế được glucozơ 

với khối lượng là bao nhiêu? Giả sử phản ứng thủy phân đạt hiệu suất 70%. 

 A. 533,33 kg.   B. 466,67 kg.                     C. 375,65 kg.      D. 952,4 kg.                   

Câu 32: Cho các phát biểu sau: 
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     (1) Phenol tham gia phản ứng thế nguyên tử H trong vòng benzen dễ hơn benzen. 

(2) Stiren có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. 

(3) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol , etylen glicol. 

     (4) Ở nhiệt độ thường, phenol phản ứng được với nước brom tạo kết tủa trắng. 

     (5) Hợp chất aminoaxit  phản ứng được với dung dịch HCl. 

   Số phát biểu đúng là        

        A. 2.          B. 3.                C. 4.                D. 5. 

Câu 33: 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  0,1M. 

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. V1  = 10V2.                C. V1  = 5V2.               D. 

V1  = 2V2. 

Câu 34 Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

Câu 35:Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 ðến khi 

phản ứng hoàn toàn thu ðýợc hỗn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai 

phần:  

- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dý thu ðýợc 0,15 mol H2, dung dịch Z và 

phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dý thu 

ðýợc 0,45 mol H2.  

- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HCl thu ðýợc 1,2 mol H2.  

Giá trị của m là  
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 A. 164,6.        B. 144,9.               C. 135,4.            D. 

173,8. 

Câu 36: Hỗn hợp X gồm Al và kim loại M (trong đó số mol M lớn hơn số mol Al). Hòa 

tan hoàn toàn 1,08 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch HCl thu được 0,05 

25 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 

được 17,9375g chất rắn. Biết M có hóa trị II trong muối tạo thành, nhận xét nào sau đây 

đúng 

 A. Nồng độ dung dịch HCl đã dùng là 1,05M. 

 B. Kim loại M là sắt (Fe). 

 C. Thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong X là 50%. 

 D. Số mol kim loại M là 0,025 mol. 

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 4,704 lít 

khí O2, thu được 4,032 lít khí CO2 và 3,24 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 

110 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 7,98 gam chất 

rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z(MY>MZ). Các thể tích khí đều ở 

điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a:b là 

 A. 2:3.             B. 2:1.                  C. 1:5.                          D. 3:2. 

Câu 38: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol A tác dụng vừa đủ với 

dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ B. Đốt cháy hết toàn bộ B thu được 

2,688 lít CO2; 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi B thu được m gam chất rắn. Giá trị của 

m là  

    A. 3,4.                     B. 5,62.    C. 5,84.    D. 

4,56.  

            

Câu 39: Ðun nóng m gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thu ðýợc m1 gam hỗn hợp Y 

gồm các ðipeptit mạch hở. Nếu ðun nóng 2m gam X trên thu ðýợc m2 gam hỗn hợp Z 

gồm các tetrapeptit mạch hở. Ðốt cháy hoàn toàn m1 gam Y thu ðuợc 0,76 mol H2O; nếu 

ðốt cháy hoàn toàn m2 gam Z thì thu ðýợc 1,37 mol H2O. Giá trị của m là 

    A. 24,74 gam.       B. 24,60 gam.          C. 24,46 gam.           D. 

24,18 gam. 

Câu 40: Cho hỗn hợp Z gồm 2 chất hữu cõ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O và MX < 

MY) tác dụng vừa ðủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu ðýợc 0,2 mol một ancol ðõn 

chức và 2 muối của hai axit hữu cõ ðõn chức, kế tiếp nhau trong dãy ðồng ðẳng. Mặt 
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khác ðốt cháy 20,56 gam Z cần 1,26 mol O2 thu ðýợc CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trãm 

số mol của X trong Z là 

 A. 20%.      B. 80%.          C. 40%.            D. 

75%.  

 

ĐỀ 12 

Câu 1: Cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau? 

A. FeS và HCl. B. NH4Cl và NaOH. C. AlCl3 và Na2CO3. D. Na2CO3 và 

NaOH . 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở), thu được 0,2 mol CO2 và 

0,35 mol H2O. Công thức phân tử của X là   A. C2H7N. B. C4H9N. C. C4H11N. D. 

C2H5N. 

Câu 3: Dung dịch Glyxin phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

A. NaNO3. B. KNO3. C. HCl. D. NaCl. 

Câu 4: Polivinylclorua được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? 

A. CH2=CH-CH3.    . B. CH3-CH3. 

C. CH2=CHCl . D. CH2=CH2. 

Câu 5: Cho 12 gam Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là 

A. 13,6. B. 12,8. C. 24,8. D. 14. 

Câu 6: Cho các chất sau: etylamin, valin, metylamoni clorua, etylaxetat, natri axetat. Số 

chất phản ứng được với dung dịch HCl là 

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

Câu 7: Phản ứng đặc trưng của este là 

A. phản ứng este hoá. B. phản ứng vô cơ hoá. 

C. phản ứng nitro hoá. D. phản ứng thuỷ phân. 

Câu 8: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là 

A. C2H5COOCH3. B. C2H5COOC2H5. C. HCOOC2H5. D. 

CH3COOCH3. 

Câu 9: Oxit nào sau đây là oxit axit? 
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A. Fe2O3. B. Cr2O3. C. CrO3. D. FeO. 

Câu 10: Công thức quặng boxit 

A. CaCO3. B. CaSO4. C. Al2O3.nH2O. D. 

Fe2O3.nH2O. 

Câu 11: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X 

là 

A. CuCl2. B. MgCl2. C.FeCl3. D. CrCl2. 

Câu 12: Kim loại nào sau đây chỉ điều chế  bằng phương pháp điện phân nóng chảy? 

A. Ag. B. Ca. C. Fe. D. Cu. 

Câu 13: Quá trình quang hợp cây xanh tạo ra chất X . Thủy phân hoàn toàn X thu được 

chất hữu cơ 

Y. Hai chất X, Y lần lượt là: 

A.Tinh bột,glucozơ. B. Xenlulozơ, glucozơ. C. saccarozơ, glucozơ. D. 

glucozơ, axit gluconic. 

Câu 14: Cho V ml dung dịch KOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M, sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là 

A. 175. B. 375. C. 350. D. 150. 

Câu 15: Kim loại Al  tan được trong dung dịch nào sau đây? 

A. BaCl2. B. NH3. C. NaOH. D. NaHCO3. 

Câu 16: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

A. Ag. B. w. C. Hg. D. Cr. 

Câu 17: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được 2,24 lít 

CO2. Giá trị của m là 

A. 8,1. B. 9. C. 16,2. D. 18. 

Câu 18: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? 

A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ. 

Câu 19: Nguyên nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là do khí: 

A. NO2. B. CH4. C. CO2. D. SO2. 

Câu 20: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 

A. Fe. B. Al. C. Ca. D. Na. 
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Câu 21: Cho các phát biểu sau: 

(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. 

 (b) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng. 

(c) Tinh bột, xenlulozơ thuộc loại polisaccarit. 

 (e) Thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng, thu được các α–amino 

axit. 

(f) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 và làm mất màu 

dung dịch brom. 

 Số phát biểu đúng là 

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 22: Dung dịch X gồm KHCO3 1M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 1M và 

HCl 1M.  Nhỏ từ từ 50 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X, thu được V lít khí CO2 

và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu được m gam kết tủa. Biết các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là 

A. 41,2 và 0,56. B. 41,2 và 1,12. C. 29,55 và 0,56. D. 29,55 và 

1,12. 

Câu 23: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2, thu được sản phẩm có 

phản ứng tráng bạc. Số đồng phân của X là 

A. 4. B. 1. C. 3. D. 5. 

Câu 24: Điện phân dung dịch X chứa 3x mol Cu(NO3)2 và x mol KCl (với điện cực trơ, 

màng ngăn xốp) đến khi khối lượng catot tăng 6,4 gam thì dừng điện phân, thu được 

dung dịch Y. Cho 11,2 gam bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 8 gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết hiệu 

suất điện phân là 100%. Giá trị của a là 

A. 0,056. B. 0,040. C. 0,064. D. 0,048. 

Câu 25: Chất X có công thức phân tử C5H8O5. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung 

dịch NaOH, thu được hai chất hữu cơ Y, Z, .Biết Y tác dụng với CuO đun nóng  tạo  ra 

T. 

Nung nóng T với AgNO3/ NH3 dư thu được mol Ag gấp 4 lần mol T.Chất Z tác dụng 

H2SO4 tạo ra hợp chất tạp chức. Phát biểu nào đúng? 

A. Z làm mất màu dung dịch brom. B. Y tách nước có thể tạo anken. 

C. X là hợp chất tạp chức. D. X có khả năng tham gia phản ứng 

tráng bạc. 
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Câu 26: Đốt x mol X là trieste của glixerol và các axit đơn chức, mạch hở thu được y 

mol CO2 và z mol H2O, biết y - z = 4x. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 6,72 lít H2 

(đktc) thu được 86,2 gam Y. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 500 ml dung dịch 

NaOH 1M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng 

chất rắn khan thu được là 

A. 91,8 gam. B. 78gam. C. 105,6 gam. D. 98,8 gam. 

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi 

chiếm 12% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2. 

Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu được 

500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là 

A. 12,0. B. 8,0. C. 9,6. D. 6,4. 

Câu 28: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Nung nóng NaNO3. 

(b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư). 

(c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. 

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng. 

(g) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là 

A. 2. B. 6. C. 4. D. 5. 

Câu 29: Cho các hỗn hợp sau: 

(a) Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1).         (b) Ba(HCO3)2 và NaOH (tỉ lệ mol 1:2). 

(c) Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1:1).          (d) AlCl3 và Ba(OH)2 tỉ lệ mol (1: 2). 

(e) KOH và KHCO3 (tỉ lệ mol 1: 1). (f) Fe và AgNO3 (tỉ lệ mol 1: 3). 

Số hỗn hợp tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 

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

Câu 30: Hòa tan hỗn hợp gồm BaO, K2O, Fe3O4 và Al2O3 vào nước (dư) thu được dung 

dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 (dư) vào X thu được kết tủa Z. Nung Z trong không 

khí đến khối lượng không đổi được chất rắn T. Thành phần hóa học của T gồm 

A. BaO. B. Al2O3 và BaO. C. Al2O3. D. Fe2O3. 

Câu 31: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức A1 và A2 . Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ  

với dung dịch NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 

5,376 lit CO2 ( đkc) và 6,36 gam Na2CO3 . Khi làm bay hơi Y thu được rắn Z. Phần 

trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là: 
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A.74,561%   .        B.25,438%  .              C.56,841% .                      D. 35,620%. 

Câu 32: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, 

xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6. Số polime  tổng hợp là   A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. 

Câu 33: Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng 

kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị 

bên. Giá trị của a và m là: 

A. 5,6 và 5. B. 4,48 và 8. C. 3,36 và 6. D. 3,36 và 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 34: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y: 

 

 

 

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên? 

A. 2C6H12O6  + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O 

B. CH3COOH + C2H5OH    CH3COOC2H5 + H2O 

C. H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O 

D. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 

Câu 35: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Al2O3 ,Cr(OH)3, Cr. Số chất tan được trong dung 

dịch NaOH là 

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

Câu 36: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Nhúng thanh sắt nguyên chất vào dung dịch FeCl3. 

Dung dịch X 

Nước đá 

Chất hữu cơ Y 
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(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm. 

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4. 

(d) Đặt miếng gang  vào cốc nước muối.  

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn  điện hóahọc là 

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

Câu 37: Cho hỗn hợp E gồm ancol no đơn chức X, axit no đơn chức Y và axit hai chức 

có một nối đôi Z,đều mạch hở , trong đó Y và Z có cùng số mol.Đốt cháy hoàn toàn 

36,48 gam E thu được 29,12 lit CO2 (đkc) và 23,76 gam nước. Mặt khác đun nóng 36,48 

gam E với H2SO4 đặc thu được m gam hỗn hợp các este ( không chứa nhóm chức khác). 

Giả sử tốc độ của phản ứng este hóa là như nhau và đạt  60%  .Giá trị của m gần nhất với 

giá trị nào? 

A. 17,72 . B. 29,31. C. 13,86. D. 14,75. 

Câu 38: Hỗn hợp X gồm glixin,axit glutamic,axit axetic. Hỗn hợp Y gồm 

etilen,etylamin. Đốt x mol X và Y mol Y thì tổng số mol khí cần dùng là 5,25 mol 

thu được H2O, 0,4 mol N2 và 4,1 mol CO2. Khi cho x mol X tác dụng với KOH 

dư thì lượng KOH phản ứng là: 

A.56,0 g  .                 B. 33,6  g  .             C.44,8 g .            D.67,2g. 

Câu 39: Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 

17,2 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 3,36 lít khí CO qua X 

nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan 

hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,85 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 58,73 

gam muối và 2,24 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. 

Giá trị của m làA. 14. B. 16. C. 15,5. D. 13,5. 

Câu 40: Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C4H12O2N2) và 0,15 mol Y (C3H10O4N2, là 

muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3 

khí làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm 2 muối 

khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có 1 muối của  α-amino axit). 

Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong G là 

A. 32,55%. B. 64,42%. C. 67,44%. D. 35,57%. 

 

ĐỀ 13 

Câu 41: Thành phần chính của khí than ướt là 

 A. CO, CO2, H2, N2.    B. CH4, CO2, H2, N2. 

 C. CO, CO2, H2, NO2.    D. CO, CO2, NH3, N2. 
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Câu 42.  Trong phòng thí nghiệm, Nitơ tinh khiết được điều chế từ 

A. Không khí.                B.NH3,O2.                   C. NH4NO2.                    D. Zn và 

HNO3. 

Câu 43: Hình vẽ mô tả thí nghiệm dùng để 

 

A. Phân tích định lượng nguyên tố C và H.  B. Phân tích định tính 

nguyên tố C và H. 

C. Phân tích định lượng nguyên tố C, O và H. D. Phân tích định tính nguyên tố 

C, O và H. 

Câu 44: CTTQ của ankan là  A. CnH2n  ; n≥ 2.B. CnH2n - 2 ;  n≥ 2.C. 

CnH2n - 2 ;  n≥ 3.D. CnH2n +2 ;  n≥ 1. 

Câu 45. Dung dịch phenol không phản ừng với chất nào sau đây? 

A. dd HCl.  B. dd NaOH.  C. Nước Brom .  D. Na. 

Câu 46: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? 

   A. Vàng.   B. Bạc.   C. Đồng.    D. Nhôm. 

Câu 47: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dd có 

môi trường kiềm là 

A. Be, Na, Ca.  B. Na, Ba, K.  C. Na, Fe, K.   D. Na, 

Cr, K. 

Câu 48: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+? 

  A. [Ar]3d6.  B. [Ar]3d5.  C. [Ar]3d4.   D. [Ar]3d3.  

Câu 49: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo 

thu gọn của X là  

A. C2H5COOH.  B. HO-C2H4-CHO.  C. CH3COOCH3.   D. 

HCOOC2H5.  

Câu 50: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm 

thu được là 

A. CH3COONa và C2H5OH.    B. HCOONa và CH3OH. 
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C. HCOONa và C2H5OH.    D. CH3COONa và CH3OH. 

Câu 51: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là 

A. Cu(OH)2.  B. dung dịch brom. C. [Ag(NH3)2] NO3.  D. Na. 

Câu 52: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2? 

 A. H2N-[CH2]6–NH2.   B. CH3–CH(CH3)–NH2.   C.  CH3–NH–CH3. D. 

C6H5NH2. 

Câu 53: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–

COOH ?  

 A. Axit 2-aminopropanoic.      B. Axit-aminopropionic.   C. Anilin.   

 D. Alanin.   

Câu 54: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ? 

 A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.   B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-

COOH. 

 C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. 

 D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH 

Câu 55: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng 

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.    B. HOOC-(CH2)4-COOH 

và HO-(CH2)2-OH. 

C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.  D. H2N-(CH2)5-COOH. 

Câu 56: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được 

dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là 

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

Câu 57: Dãy nào sau đây gồm các ion có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch? 

A. Na+ ; Cu2+ : Fe2+ ; NO-
3 ; Cl-.    B. Fe2+ ; K+ ; OH- ; NH+

4. 

C. NH+
4 ; CO2-

3 ; HCO-
3 ; OH-  ; Al3+.   D. Cu2+ ; Cl- ; Na+ ; OH- ; 

NO-
3. 

Câu 58. Cho m gam phenol (C6H5OH) phản ứng vừa hết với dung dịch có chứa 48 gam 

Br2 thu được kết tủa. Khối lượng kết tủa là A. 14,1 gam.B. 18,8 gam.  C. 9,4 

gam. D. 33,1 gam. 

Câu 59: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu 

được là  
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A. 108 gam.  B. 162 gam.       C. 216 gam.          D. 154 gam. 

Câu 60: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3 )2, dãy 

gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là 

A. HNO3, NaCl, Na2SO4.  B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. 

C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.  D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. 

Câu 61: Cho các thí nghiệm sau : 

(1). Thanh Fe nhúng vào ddH2SO4 loãng     (2). Thanh Fe có quấn dây Cu vào dung dịch 

H2SO4 loãng 

(3). Thanh Cu mạ Ag nhúng vào dung dịch HCl 

(4). Thanh Fe tráng thiếc bị xước sâu vào tới Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng 

(5). Miếng gang để trong không khí ẩm 

Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra ăn mòn điện hóa  

A. 5.    B. 4.    C. 3.   D. 2. 

Câu 62: Cho axit oxalic HOOC-COOH tác dụng với hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, 

đồng đẳng liên tiếp thu được 5,28 gam hỗn hợp 3 este trung tính. Thủy phân lượng este 

trên bằ ng dung dịch NaOH thu được 5,36 gam muối. Hai rượu có công thức 

A. CH3OH và C2H5OH.  B. C2H5OH và C3H7OH.   

C. C3H7OH và C4H9OH.  D.C4H9OH và C5H11OH. 

Câu 63: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của 

quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là 

A. 390 kg.   B. 389,8 kg.   C. 398,8kg.  D. 

458,58 kg. 

Câu 64: Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 275 ml dung dịch HCl 2M 

thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là  

A. 1,45 .   B. 1,00 .   C. 0,65. 

 D. 0,70. 

Câu 65: Polime X có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau: 63,72%C; 9,73%H; 

14,16%O và 12,39% N. Biết rằng công thức đơn giản nhất của X cũng là công thức phân 

tử của monome tạo ra X. Tên của X là 

A. nilon-6,6.   B. tơ nitron.   C. nilon-7.  D. 

nilon-6. 

Câu 66: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z 
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A. Ca(OH)2 dung dịch + NH4Cl rắn →2 NH3 + CaCl2 + H2O. 

B. HCl dung dịch + Zn → ZnCl2 + H2. 

C. H2SO4 đặc + Na2SO3 rắn → SO2 + Na2SO4 + H2O. 

D. MnO2 + HCl đặc→ MnCl2 + Cl2 + H2O. 

Câu 67: Có bốn dung dịch riêng biệt đánh số : (1) H2SO4 1M ; (2) HCl 1M ; (3) KNO3 

1M và (4) HNO3 1M. Lấy 3 trong 4 dung dịch trên có cùng thể tích trộn với nhau, rồi 

thêm bột Cu dư vào, đun nhẹ thu được V lit khí NO (dktc). Hỏi trộn với tổ hợp nào sau 

đây thì thể tích khí NO là lớn nhất ? 

A. (1), (3) và (4).   B. (1), (2), (3).   C. (1), (2) và (4). D.(2), 

(3) và (4). 

Câu 68: Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch X gồm NaOH 2M và Ba(OH)2 3M vào 125 ml dung 

dịch Y gồm H2SO4 1M và ZnSO4 1,6M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m 

gam kết tủa. Giá trị của m là  

A. 75,589.   B. 82,275.   C. 73,194.  D. 

18,161. 

Câu 69: Cho các chất (1)benzen ; (2) toluen; (3)xiclohexan;(4)hex-5-trien; (5)xilen;(6) 

Cumen 

Dãy gồm các chất là hydrocacbon thơm là 

A.(1);(2);(3);(4).  B. (1);(2);(5;(6).  C. (2);(3);(5) ;(6). D. 

(1);(5);(6);(4). 

Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí 

O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo 

thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là 

 A. 9,8 và etilenglicol.   B. 4,9 và propan–1,2–điol. 

 C. 9,8 và propan–1,3–điol.  D. 4,9 và glixerol. 
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mmax 

m1 

m2 

V V+V1 V+3,36 

Câu 71: Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch 

Ca(OH)2 aM thì thu được kết tủa như đồ thị. Biết m1:m2 

= 3:2 và m1=mmax.3/7. Giá trị của V1là 

A. 0,672 lit.  B. 1,493 lit.   

C. 2,016 lit.  D. 1,008 lit. 

 

Câu 72: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 

0,04 mol Fe2O3, 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau thời gian phản ứng, trộn đều, thu được 

hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy đều sau phản ứng thấy có 0,1 

mol NaOH tham gia phản ứng. Mặt khác, hòa tan Y bằng một lượng HCl vừa đủ thu 

được dung dịch Z và có 2,688 lít khí H2 (đkc) bay ra. xem rằng kim loại chỉ tác dụng với 

H+ và Fe2O3 chỉ bị khử về Fe. Cho AgNO3 vào dung dịch Z thu được m gam kết tủa xuất 

hiện. Giá trị của m gần nhất với 

A. 91.   B. 85.   C. 80.   D. 94. 

Câu 73: Tiến hành điện phân dd chứa Cu(NO3)2 1,2M và NaCl 0,8M bằng điện cực trơ 

đến khi khối lượng dung dịch giảm 10,2g thì dừng điện phân. Cho 0,2 mol bột Fe vào 

dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,672 lit khí NO (spk duy nhất, 

dktc) và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 8,84g.   B. 

7,56g.  C. 25,92g.  D. 5,44g. 

Câu 74: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có khối lượng là 42 gam. Chia X thành hai phần 

không bằng nhau. 

Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) 

Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HNO3, đặc, nóng dư, thì có 2,5 mol HNO3 đã phản 

ứng, sau phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. 

Giá trị của m là   A. 112,4. B. 94,8.   C. 104,5.   D. 107,5. 

Câu 75: Cho các phát biểu sau: 

(1). Phenol tan được trong dung dịch NaOH. 

(2). Trong các este mạch hở có công thức C4H6O2 có một este được điều chế từ ancol và 

axit tương ứng. 

(3). Có thể phân biệt được chất béo lỏng và hexan bằng dung dịch NaOH, đun nóng. 

(4). Có thể chuyển dầu ăn thành mỡ (nhân tạo) bằng phản ứng hidro hóa. 

(5). Tristearin không phản ứng với dung dịch axit đun nóng. 
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(6). Chất béo dùng làm thức ăn quan trọng của con người.    (7). CH3COOCH2C6H5 có 

mùi hoa nhài. 

Số phát biểu đúng là   A. 4.   B. 6.   C. 3.   

 D. 5. 

Câu 76. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(1). Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không có màng ngăn xốp. 

(2). Cho BaO vào dung dịch CuSO4.      (3). Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3. 

(4). Nung nóng hỗn hợp gồm bột ZnO và cacbon trong điều kiện không có không khí.  

(5). Đốt cháy Ag2S trong điều kiện khí oxi dư.   (6). Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa 

CrO3. 

(7). Nung nóng hỗn hợp gồm bột Al và CrO trong khí trơ. 

Số thí nghiệm thu được đơn chất là    A. 7.   B. 5.  C. 8.  

 D. 6. 

Câu 77. Hòa tan hoàn toàn 12,265 gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 trong lượng 

nước dư, thu được 2,464 lít H2 (đkc) và dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Sục 

khí CO2 đến dư vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 9,36.   B. 8,58.  C. 10,14.   D. 

10,92. 

Câu 78: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 (1,4x mol) và Cu (x mol) vào dung 

dịch HCl (vừa đủ), kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch X. Thêm dung dịch chứa 

5,7g MgCl2 vào X, được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y đến khi nước bắt đầu điện 

phân ở anot thì ngừng điện phân, khi đó khối lượng dung dịch Y giảm 77,54g. Khối 

lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là  

A. 78,98g.   B. 71,84g.  C. 78,86g.   D. 

75,38g. 

Câu 79: Đốt cháy hết 12,78g hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 1 amino axit Z thuộc 

dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần dùng 0,545 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ 

lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,01 mol N2. Cũng lượng X trên cho tác dụng hết với dung 

dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn khan và 1 ancol duy 

nhất. Biết dung dịch KOH đã dùng dư 20% so với lượng phản ứng . Giá trị của m là 

A. 15,940.   B. 17,380.  C. 19,396.   D. 

17,156. 
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Câu 80: Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo bởi Gly 

và Ala). Đun nóng m gam hhA với ddNaOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận dd thu được (m + 

11,85) gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, thu được Na2CO3 và hỗn hợp 

B (khí và hơi). Cho B vào bình đựng ddBa(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 42,030g 

và có 3,696 lit khí bay ra. Phần trăm khối lượng của X trong A là :  A. 46,94%. B. 

69,05%. C. 30,95%.  D. 53,06%. 

ĐỀ 14 

Câu 1. Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là  

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

Câu 2. Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có 

màng ngăn). X là  

 A. Na2SO4. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. NaCl. 

Câu 3. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? 

 A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt. B. Quá trình 

quang hợp của cây xanh. 

 C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô. D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò 

cao. 

Câu 4. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là  

 A. propyl propionat. B. metyl propionat. C. propyl fomat. D. metyl 

axetat. 

Câu 5. Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa có màu  

 A. nâu đen. B. trắng. C. xanh thẫm. D. trắng xanh. 

Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?  

 A. Etylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. 

Trimetylamin. 

Câu 7. Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với  

 A. khí O2.  B. H2O.  C. khí Cl2.  D. dung dịch 

NaOH.  

Câu 8. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch 

HCl?  

 A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlO2. D. Al2O3. 

Câu 9. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 
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 A. Polisaccarit.  B. Poli(vinyl clorua).  

 C. Poli(etylen terephatalat). D. Nilon-6,6. 

Câu 10. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm khi đun nóng?  

    A. Xenlulozơ.                     B. Tristearin.                   C. Anbumin.                  D. Metyl 

axetat. 

Câu 11. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được sản phẩm là  

 A. saccarozơ.  B. glucozơ.  C. amilozơ.  D. fructozơ. 

Câu 12. Đốt cháy photpho trong khí oxi dư thu được sản phẩm chính là  

 A. P2O3.  B. PCl3.  C. P2O5.  D. P2O.  

Câu 13. Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là   

 A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%. 

Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH 

có nồng độ x%. Giá trị của x là   A. 14. B. 18. C. 22.

 D. 16. 

Câu 15. Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl 

propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là  A. 2.

 B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 16. Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với 

lượng dung dịch AgNO3/NH3. Đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m là 

 A. 48,6. B. 32,4. C. 64,8. D. 16,2. 

Câu 17. Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml 

dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là  

 A. 19,6. B. 9,8. C. 16,4. D. 8,2. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đay sai? 

 A. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất 

hiện. 

 B. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. 

 C. Tinh bột là lương thực cơ bản của con người. 

 D. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ. 
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Câu 19. Muối nào sau đây là muối axit? A. NaHCO3.  B. BaCl2. C. 

K2SO4.  D. (NH4)2CO3.  

Câu 20. Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn 

hợp các chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là  

 A. C6H10O4. B. C6H10O2. C. C6H8O2. D. C6H8O4. 

Câu 21.  Cho các thí nghiệm sau:  

• Cho Fe3O4 tác dụng với  lượng dư dung dịch HCl. 

• Cho a mol Fe tác dụng với 3,5a mol HNO3 thu được NO là sản phẩm khử duy nhất 

cúa N+5. 

• Cho CrO3 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. 

• Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch chứa 2,5a mol AgNO3. 

Số thí nghiệm mà dung dịch có chứa hai muối sau phản ứng là  A. 1. B. 4. C. 3.

 D. 2. 

 Câu 22. Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được 

hỗn hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của 

thoản mãn tính chất trên là  

 A. 2. B. 8. C. 4. D. 1. 

Câu 23. Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn 

hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là 

 A. 2.                               B. 5                           C. 3. D. 4.  

Câu 24: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y: 

 

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây? 

 A. CuO (rắn) + CO (khí)  Cu + CO2 ↑    B. K2SO3 (rắn) + H2SO4 K2SO4 + 

SO2↑ + H2O 

 C. Zn + H2SO4 (loãng)   ZnSO4 + H2↑ D. NaOH + NH4Cl 

(rắn)   NH3↑+ NaCl + H2O 
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Câu 25. Cho các loại tơ sau: nilon-6, lapsan, visco, xenlulozơ axetat, nitron, enang. Số 

tơ thuộc tơ hóa học là  A. 6. B. 4. C. 5                               

.D. 3. 

Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 0,18 mol Fe3O4, a mol Cu tan hết trong dung dịch H2SO4 

loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,07 

mol K2Cr2O7 (môi trường H2SO4 loãng). Giá trị của a là 

A. 0,06. B. 0,03. C. 0,12. D. 0,015. 

Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) thì số mol 

O2 phản ứng bằng số mol CO2 sinh ra. Mặt khác, cho 6,0 gam X tác dụng vừa đủ với 

dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 9,8. B. 6,8. C. 8,4. D. 8,2. 

Câu 29: Hỗn hợp X chứa Al và Na có khối lượng a gam. Cho hỗn hợp X vào lượng nước 

dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí H2. Nếu cho hỗn hợp X vào lượng KOH dư, thấy thoát ra 

7,84 lít khí H2. Các thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn. Giá trị của a là       A. 7,7. B. 7,3.

 C. 5,0. D. 6,55. 

Câu 30: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.                      (2) Dẫn khí CO qua Fe2O3 

nung nóng. 

(3) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.   (4) Đốt bột Fe trong khí oxi. 

(5) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 loãng.            (6) Nung nóng Cu(NO3)2. 

(7) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. 

Số thí nghiệm có xảy ra sự oxi hóa kim loại là   A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 31: Có các phát biểu sau: 

1. Zn có thể khử được Cr3+ trong môi trường axit thành Cr2+. 
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2. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch Na2Cr2O7 thì dung dịch từ màu vàng chuyển 

sang màu cam. 

3. P, S, C tự bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. 

4. Oxi hóa Cr3+ bằng Br2 trong môi trường kiềm sẽ thu được Cr2O7
2-. 

5. Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2CrO4 cho kết tủa màu vàng. 

6. Hợp chất Cr2O3 lưỡng tính, tan dễ dàng trong dung dịch axit hay kiềm ở mọi nhiệt 

độ. 

7. Crom là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VIB, chu kì 4, có số hiệu nguyên tử là 

24. 

8. Kim loại crom có thể cắt được thuỷ tinh.             9. Crom là kim loại có tính khử 

mạnh hơn sắt. 

Số phát biểu đúng là   A. 4. B. 5. C. 7.  

 D. 6. 

Câu 32: Điện phân 200 ml dd gồm CuSO4 1,0 M và NaCl a M (điện cực trơ, màng ngăn 

xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của 

nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 14475 giây. Dd thu được có 

khối lượng giảm 14,75 gam so với dd ban đầu. Giá trị của a là A. 1,50. B. 1,00.

 C. 0,75. D. 0,50. 

Câu 33: Cho 0,15 mol bột Cu và 0,3 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,5 mol 

H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm 

khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 

 A. 10,08. B. 4,48. C. 6,72. D. 8,96. 

Câu 34: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO và Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng 1: 2 : 3. Cho m 

gam X vào nước thì thu được a lít dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Hấp thụ 8V lít 

CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 98,5 gam 

kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 105,16. B. 119,50. C. 95,60. D. 114,72. 

Câu 35: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được 

ghi ở bảng sau: 
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Các chất X, Y, Z, T lần lượt là 

 A. fomanđehit, etylenglicol, saccarozơ, Lys-Val-Ala.  B. axit fomic, glucozơ, glixerol, 

Lys-Val-Ala. 

 C. axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Glu-Val.                 D. axit axetic, glucozơ, glixerol, 

Lys-Val-Ala. 

Câu 36: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư 

ddAgNO3 /NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,44 

mol H2. Giá trị của a là 

 A. 0,46. B. 0,22. C. 0,32. D. 0,34. 

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung 

dịch chứa NaNO30,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung 

hòa có khối lượng là 62,605 gam (không chứa ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z 

(trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp dung dịch 

NaOH 1 M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 

ml. Mặt khác, thêm dung dịch BaCl2 vừa đủ vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa được ddG, 

sau đó cho thêm lượng dư AgNO3 vào G thu được 150,025 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 26,5. B. 27,2. C. 22,8. D. 19,8. 

Câu 38: Đốt cháy hỗn hợp gồm 2,6 gam Zn và 2,24 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo 

và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn 

khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung 

dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 28,345 gam kết tủa. Phần trăm thể tích 

của clo trong hỗn hợp X là 

 A. 56,36%. B. 51,72%. C. 53,85%. D. 76,70%. 

Câu 39: Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ 

mol tương ứng là 2:1:1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, 

thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. 

Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là 

39,14 gam. Giá trị của m là 
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 A. 16,78. B. 22,64. C. 20,17. D. 25,08. 

Câu 40: X, Y (MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là 

este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T 

(đều mạch hở) cần dùng 16,576 lít O2(đktc) thu được 14,4 gam nước. Mặt khác, đun nóng 

12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, 

ancol T không tác dụng được với Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn 

hợp E gần nhất với: 

 A. 50%. B. 40%. C. 55%. D. 45%. 

ĐỀ 15 

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây đúng? 

 A. Hợp chất hữu cơ thường khó tan trong nước và khó cháy. 

 B. Những chất có cùng phân tử khối là những chất đồng phân. 

 C. Trong phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố C và H. 

 D. Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử gọi là cấu tạo hóa học. 

 Câu 2. Ô nhiễm môi trường không khí không do nguyên nhân nào sau đây? 

 A. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.   

 B. Hoạt động của núi lửa.  

 C. Khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.   

 D. Khí sinh ra từ các phương tiện giao thông. 

 Câu 3. Lọ thủy tinh không được dùng để đựng dung dịch của chất nào sau đây? 

 A. HNO3. B. H2SO4. C. HF. D. HCl. 

 Câu 4. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?  

 A. Al2O3. B. Al.   C. Al(OH)3. D. AlCl3.   

 Câu 5. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại như sau: 

 

Oxit X có thể là  A. Fe2O3 và CuO.  B. MgO và K2O.  C. Na2O và 

ZnO.  D. Al2O3 và BaO. 
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 Câu 6. Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? 

 A. Benzyl axetat. B. Etyl axetat. C. Tristearin. D. Metyl 

fomat. 

 Câu 7. Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là 

 A. Pb. B. Ba. C. Ag. D. Os. 

 Câu 8. Phương pháp điều chế NaOH trong công nghiệp là 

 A. điện phân dd NaCl bão hòa có màng ngăn. B. cho Na2O vào nước. 

 C. cho dd Na2CO3 tác dụng với dd Ba(OH)2. D. cho Na vào H2O. 

 Câu 9. Thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 

0,25M đung nóng, sau phản ứng thu được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối. Công thức cấu 

tạo thu gọn của X là 

 A. CH3COOCH3.  B. HCOOCH3.  C. CH3COOC2H5.  D. 

HCOOC2H5. 

 Câu 10. Tính chất hóa học của sắt là  

 A. tính oxi hóa mạnh. B. tính khử mạnh.  C. tính khử trung bình.  D. tính oxi hóa 

trung bình. 

 Câu 11. Trong nọc của ong, kiến, ... có chứa nhiều axit fomic. Vì vậy ở chỗ đau do bị 

ong đốt, người ta thường bôi vào đó chất nào sau đây để đỡ đau? 

 A. muối. B. giấm. C. rượu. D. vôi. 

 Câu 12. Polime chính của loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 

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

 Câu 13. Thủy phân este X có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường axit, thu được 

hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là  

 A. H-COO-CH2-CH=CH2. B. H-COO-CH=CH-CH3.  

 C. CH2=CH-COO-CH3.  D. CH3-COO-CH=CH2. 

 Câu 14. Cho m gam bột nhôm vào ddNaOH (dư), sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 

6,72 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là  A. 5,4. B. 10,4. C. 8,1.

 D. 2,7. 

 Câu 15. Glucozơ không có tính chất nào sau đây? 

 A. Tính chất của ancol đa chức. B. Phản ứng thủy phân. 
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 C. Tính chất của anđehit.  D. Phản ứng 

lên men. 

 Câu 16. Thực hiện các phản ứng sau:   

 (1) NH4NO2 
0t  (2) Cu(NO3)2

0t  (3) NH3 +O2   PtC ,8500

 

 (4) AgNO3 
0t   (5) NH4Cl 

0t  

Số phản ứng có tạo thành đơn chất là  A. 3. B. 2. C. 4.

 D. 1. 

 Câu 17. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7, thu được dung dịch có màu 

 A. da cam. B. lục xám. C. vàng. D. lục thẫm. 

 Câu 18. Khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 bằng H2 dư, thu được chất rắn X và m gam 

H2O. Hòa tan hết X bằng dung dịch HCl, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

 A. 4,00. B. 1,80. C. 1,35. D. 0,90. 

 Câu 19. Cho 6,675 gam một amino axit X (phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -

COOH) tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được 8,633 gam muối. Phân tử 

khối của X có giá trị là 

 A. 97. B. 89. C. 117. D. 75. 

 Câu 20. Chất nào dưới đây là chất điện li yếu? A. H3PO4.B. HNO3.C. NH4NO3. D. 

Na2CO3. 

Câu 21. Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, hở (chỉ chứa hai loại nhóm chức). Đốt cháy 

hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X cần 3,976 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,912 lít CO2 

(đktc). Mặt khác, 0,03 mol X phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl thu được dd Y. Dung 

dịch Y phản ứng vừa đủ với a mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m 

gam muối khan. Giá trị của m là 

 A. 6,246. B. 8,195. C. 9,876. D. 7,115. 

 Câu 22. Cho hỗn hợp gồm a mol Zn, b mol Mg vào dung dịch có chứa c mol AgNO3, d 

mol Cu(NO3)2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X, chất rắn Y. Biết rằng 

0,5c a b 0,5c d    . Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Chất rắn Y chứa ba kim loại. B. Chất rắn Y chứa một kim loại. 

C. Dung dịch X chứa hai ion kim loại. D. Dung dịch X chứa ba ion kim loại. 

 Câu 23. Cho các phát biểu sau: 

(a) Cr và Cr(OH)3  đều có tính lưỡng tính và tính khử. 

(b) CrO3 tan trong dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch NaOH loãng. 
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(c) Cr2O3 tan trong dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch NaOH loãng.  

(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hoá mạnh. 

(e) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ. 

(g) Ở điều kiện thường, crom (VI) oxit là chất rắn, màu đỏ thẫm. 

Số phát biểu đúng là  A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

 Câu 24. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang 

phải là 

 A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, HCOOCH3. B. HCOOCH3, 

HCOOH, C2H5OH, CH3COOH. 

 C. HCOOCH3, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. D. HCOOH, 

CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3. 

 Câu 25. Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe  
 0

2 t,O (X)   0t,CO (Y)  
 3FeCldd dung dịch (Z) 

 )T( Fe(NO3)3. 

Các chất Y và T có thể lần lượt là 

 A. Fe và Cu(NO3)2. B. Fe2O3 và HNO3. C. Fe và AgNO3. D. Fe3O4 và 

NaNO3. 

 Câu 26. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 (trong đó oxi chiếm 

25,8% về khối lượng của X) vào dung dịch H2SO4 loãng, rất dư, thu được dung dịch Y. 

Biết rằng 1/10 dung dịch Y làm mất màu vừa đủ 30 ml dung dịch KMnO4 0,2 M. Giá trị 

của m gần nhất với 

 A. 88,8.  B. 44,4. C. 74,4. D. 49,6.  

Câu 27. Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T, thu được kết quả sau: 

Chất Thuốc thử Hiện tượng 

Z Quỳ tím Không đổi màu 

T Nước brom Xuất hiện kết tủa trắng 

X Quỳ tím Chuyển màu xanh 

Y Cu(OH)2/OH- Tạo thành dung dịch màu tím 

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là  

 A. etyl amin, anilin, lòng trắng trứng, alanin. B. lòng trắng trứng, etyl amin, alanin, 

anilin. 
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 C. etyl amin, lòng trắng trứng, anilin, alanin. D. etyl amin, lòng trắng trứng, alanin, 

anilin. 

 Câu 28. Có các dung dịch sau (dung môi nước): CH3NH2, anilin, HOOCCH2CH(NH2)-

COOH, amoniac, H2NCH2CH(NH2)COOH, lysin, axit glutamic. Số chất làm quỳ tím 

chuyển thành màu xanh là 

 A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 

 Câu 29. Hỗn hợp X gồm etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan; trong đó số 

mol hexan bằng số mol etilen glicol. Cho m gam X tác dụng hết với Na dư, thu được 

0,4032 lít H2 (đktc). Mặt khác, đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít O2 (đktc). 

Giá trị của m là 

 A. 2,235. B. 2,682. C. 2,384. D. 1,788. 

 Câu 30. Cho sơ đồ phản ứng: 

(a) X (C5H8O2) + NaOH →  X1 (muối) + X2.      

(b) Y (C5H8O2) + NaOH →  Y1 (muối) + Y2. 

Biết X1 và Y1 có cùng số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, còn Y1 thì 

không. Tính chất hóa học nào giống nhau giữa X2 và Y2?  

 A. Bị oxi hóa bởi O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic.    B. Tác dụng 

với dung dịch AgNO3/NH3 (t
0). 

 C. Tác dụng được với Na.                  D. Bị khử bởi H2 (t
0, Ni). 

 Câu 31. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

 Câu 32. Cho các phát biểu sau: 

  (a) Nguyên tắc sản xuất gang là oxi hóa các oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao. 

 (b) Cu và Fe2O3 tỉ lệ mol 1 : 1 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư. 

 (c) Trong các kim loại, crom là kim loại cứng nhất, xesi là kim loại mềm nhất. 
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 (d) Al(OH)3, Cr(OH)3, Cr2O3 đều tan trong dung dịch NaOH loãng. 

 (e) Thạch cao sống được sử dụng để bó bột trong y học. 

 (f) Sr, Na, Ba và Be đều tác dụng mạnh với H2O ở nhiệt độ thường.  

Số phát biểu đúng là A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. 

Câu 33. Từ chất hữu cơ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol các chất) 

 (1) X + nH2O xt  nY;    (2) Y xt  2E + 2Z; 

 (3) 6n Z + 5n H2O  X + 6n O2;  

      (4) nT + nC2H4(OH)2 xtpoli(etylen terephtalat) + 2nH2O; 

 (5) T + 2 E 
xt  G + 2H2O 

Phân tử khối của G là   A. 222. B. 204. C. 202. 

 D. 194. 

 Câu 34. Ba peptit mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ) đều được tạo từ glyxin và valin; 

tổng số liên kết π trong ba peptit bằng 11. Cho 42,78 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z (tỉ lệ 

mol tương ứng 9 : 10 : 1) tác dụng với dung dịch HCl (vừa đủ), sau phản ứng thu được 

hỗn hợp muối T. Đốt cháy T cần 2,115 mol O2, sản phẩm cháy dẫn hết qua bình đựng 

400 ml dung dịch Ca(OH)2 5M, sau khi các phản ứng kết thúc, làm bay hơi hết hơi nước 

rồi nung các chất trong bình đến khối lượng không đổi thu được 127,75 gam chất rắn 

khan. Đốt cháy hết 0,2 mol Z cần x mol O2. Giá trị của x gần nhất với  

 A. 3,0. B. 4,0. C. 3,5.  D. 4,5. 

 Câu 35. Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch 

gồm KNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa và 

hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm 4% khối lượng Y). Cho một lượng KOH vào X, thu 

được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong 

không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của 

FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với  

 A. 7,75. B. 7,00. C. 7,50. D. 7,25. 

 Câu 36. Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở 

bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 

10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ 

Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol 

Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là  

 A. 15,45. B. 13,36. C. 15,46. D. 15,60. 
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 Câu 37. Hỗn hợp E gồm ancol đơn chức X, axit hai chức Y và este hai chức Z, đều no, 

hở và có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2 : 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E cần dùng 

6,272 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng m gam E trong 130 ml dung dịch NaOH 1M, thu 

được dung dịch F và hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cô cạn dung dịch F, lấy chất 

rắn nung với CaO, thu được 0,24 gam một hidrocacbon duy nhất có tỉ khối so với H2 là 8. 

Các phản ứng đạt hiệu suất 100%. Công thức hóa học của X là 

 A. C4H9OH. B. C5H11OH. C. C3H7OH.  D. C2H5OH. 

 Câu 38. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, 13x mol Fe(NO3)3, 4x mol Cu(NO3)2 

trong bình chân không, sau một thời gian, thu được hỗn hợp chất rắn Y và 0,18 mol khí Z 

gồm CO2, NO2, O2. Hòa tan hoàn toàn Y trong 350 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được 

dung dịch E chỉ chứa muối trung hòa của kim loại và 7,22 gam hỗn hợp khí T (có tỉ khối 

so với H2 bằng 361/18) gồm NO, CO2. Dung dịch E phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 

1,48 mol KOH, thu được kết tủa gồm hai chất. Giá trị của m gần nhất với 

 A. 89,6. B. 98,8. C. 102,2. D. 120,7. 

 Câu 39. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y 

thành hai phần:  

- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và 

phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dư thu 

được 0,45 mol H2.  

- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HCl thu được 1,2 mol H2.  

Giá trị của m là  

 A. 135,4.  B. 164,6. C. 173,8. D. 144,9.  

 Câu 40. Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,15 mol Cu(NO3)2 bằng điện 

cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 6562 

giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,11gam. Dung dịch sau điện 

phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 

N+5). Giá trị m là 

 A. 3,36. B. 2,80. C. 5,04. D. 4,20. 

 

ĐỀ 16 

Câu 1: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là : H+  +  OH-  →  H2O 

A.H2SO4      +  2NaOH    →  Na2SO4   +    2H2O       B.BaCl2       +  H2SO4      →  BaSO4     

+   2HCl  
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C.KOH        +  KHCO3    →  K2CO3     +   2H2O      D.Zn(OH)2  +  2HCl         →  ZnCl2      

+    2H2O 

Câu 2: Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước ,người ta thu được một hỗn hợp gồm lớp 

tinh dầu nổi trên lớp nước .Bằng phương pháp nào để tách riêng được lớp tinh dầu khỏi 

lớp nước  

A.Lọc    B.Chiết           C.Chưng cất         D.Kết tinh     

Câu 3: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất ? 

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

Câu 4: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ? 

 A.Na    B.Hg    C.Li    D.W 

Câu 5: Cho các hợp kim sau : (1)Cu-Fe ;  (2)Zn-Fe ; (3)Fe-C ; (4)Fe-Sn.Khi tiếp xúc với 

dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là  

A.(1) , (2) , (4)  B.(1) , (2) , (3)  C.(1) , (3) , (4)  D.(2) , (3) ,(4) 

Câu 6: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là  

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

Câu 7: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường ? 

A.K    B.Na    C.Ca    D.Be 

Câu 8: Trong các chất sau , chất nào không có tính lưỡng tính ? 

A.Al(OH)3   B.Al2O3   C.CrO3   D.NaHCO3  

Câu 9: Phương pháp chung để điều chế các kim loại : Na , Ca , Al trong công nghiệp là  

A.Điện phân dung dịch    B.Nhiệt luyện 

C.Thủy luyện      D.Điện phân nóng chảy  

Câu 10: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X , thu được kết tủa màu nâu đỏ .Chất 

X là  

A.H2S    B.AgNO3   C.NaOH   D.NaCl   

Câu 11:Cho dãy các oxit :  Fe2O3 , Al2O3 , CrO3 , Cr2O3 , MgO .Số oxit lưỡng tính là  

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

Câu 12: Isoamylaxetat là este có mùi chuối chín .Công thức phân tử của este đó là  

A.C4H8O2   B.C5H10O2   C.C6H12O2   D.C7H14O2  
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Câu 13: Thủy phân este X (C8H8O2) trong dung dịch NaOH dư , thu được dung dịch 

chứa 2 muối .Công thức cấu tạo thỏa mãn của X là  

A.3    B.4    C.5    D.2 

Câu 14: Cho các phát biểu sau :  

(a)Chất béo được gọi chung là tri glixerit hay tri axylglixerol 

(b)Đun chất béo với dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm có khả năng hòa tan 

Cu(OH)2  

(c)Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch 

(d)Chất béo và dầu mỡ bôi trơn máy có cùng thành phần nguyên tố  

Số phát biểu đúng là A.2    B.4    C.1    D.3  

Câu 15: Chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là  

A.poli etylen   B.tinh bột   C.Gly-Ala   D.săccarozơ 

Câu 16: Chất nào sau đây thuộc loại mono săccarit ? 

A.Tinh bột   B.Xenlulozơ  C.Glucozơ   D.Săccarozơ 

Câu 17: Cho các dung dịch chứa cacbohiđrat X , Y , Z thỏa mãn các tính chất sau  

-Cho từng giọt dung dịch brom vào X thì dung dịch brom mất màu 

-Đun nóng Y với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Ag  

-Z có màu xanh tím khi nhỏ vào đó vài giọt dung dịch iot  

X , Y , Z lần lượt là  

A.glucozơ , fructozơ , săccarozơ   B. fructozơ , glucozơ , hồ tinh bột  

C. glucozơ, săccarozơ , hồ tinh bột   D. glucozơ , fructozơ , hồ tinh bột  

Câu 18: Poli(vinylclorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây ? 

A.CH2=CH2   B.CH2=CH-CH3  C.CH2=CH-Cl  D.CH2=CH-CN 

Câu 19: Cho các chất sau : axit acrylic , phenol , metyl amin , anilin , etyl axetat . Số chất 

phản ứng được với nước brom ở nhiệt độ thường là A.3   B.2   

 C.4    D.1 

Câu 20: Cho các tơ sau : tơ xenlulozơaxetat , tơ capron , tơ nitron , tơ visco , tơ nilon -6,6 

.Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poli amit ?A.2    B.1    C.4  

  D.3 
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Câu 21: << Nước đá khô>> không nóng chảy mà thăng hoa, nên được dùng để tạo môi 

trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm .Nước đá khô là  

A.SO2 rắn   B.H2O rắn   C.CO2 rắn   D.CO rắn 

Câu 22: Ba hiđro cacbon X , Y , Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng , trong đó khối 

lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X .Đốt cháy 0,1 mol chất Y , cho sản phẩm 

khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được số gam kết tủa là  

A.20    B.40    C.30    D.20 

Câu 23: Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch có chứa 58,14 gam Al2(SO4)3 , 

thu được 23,4 gam kết tủa .Giá trị lớn nhất của V là  

A.2,68    B.6,25    C.2,65    D.2,25 

Câu 24: Dung dịch X gồm NaHCO3 0,1M  và K2CO3 0,2M .Dung dịch Y gồm HCl 0,4M 

và H2SO4 0,3M .Cho từ từ 20ml dung dịch Y vào 60ml dung dịch X , thu được dung dịch 

Z và V ml khí CO2 (đktc) .Cho 150ml dd hỗn hợp KOH 0,1M và BaCl2 0,25M và Z thu 

được m gam kết tủa .Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn 

Giá trị của m và V lần lượt là A.3,368 và 179,2 B.1,97 và 179,2 C.1,398 và 403,2  D.1,97 

và 403,2     

Câu 25: Sục khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH , ta quan sát hiện 

tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) .Giá trị của x là  

A.0,12 mol   B.0,10 mol   C.0,13mol   D.0,14mol  

 

 

                                         
3CaCOn ↓ 

                                                                                                                             

                                                         

                                                  x 

 

                                                                     0,15              0,45   0,5     
2COn    

Câu 26: Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3 .Lọc kết tủa 

đem nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là  

A.24,0 gam   B.96,0 gam   C.32,1 gam   D.48,0 gam  
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Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau : 

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2              (b) Cho dung dịch NH3dư vào dung dịch 

AlCl3  

(c) Cho ddFe(NO3)2 vào ddAgNO3 dư  (d) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) 

vào nước dư  

(e) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3  

(g) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư  

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , số thí nghiệm thu được kết tủa là  

A.5    B.2    C.3    D.4  

Câu 28: Cho các nhận định sau :  

(a) Tính chất hóa học chung của các kim loại do các electron tự do trong kim loại gây nên  

(b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa trắng keo  

(c) Gang và thép đều là hợp kim của sắt  

(d) Thành phần sắt trong thép cao hơn trong gang  

(e) Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng thu được muối Fe(NO3)3  

(g) Dung dịch Na3PO4 được sử dụng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu 

Số nhận định đúng là  

A.4    B.3    C.5    D.2 

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn a gam tri glixerit (X) cần 3,26 mol O2 , thu được 2,28 mol 

CO2 và 39,6 gam H2O .Mặt khác , thủy phân hoàn toàn a gam tri glixerit (X) trong dung 

dịch NaOH đun nóng , thu được dung dịch chứa b gam muối .Giá trị của b là  

A.35,60   B.36,72   C.31,92   D.40,04 

Câu 30: X là một  -aminoaxit chứa 1 nhóm –NH2 .Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 

25ml dung dịch HCl 1M , thu được 3,1375 gam muối .X là  

A.glyxin   B.valin   C.axit glutamic  D.alanin 

Câu 31: Lên men 45 g glucozơ để điều chế ancol etylic , hiệu suất 80% , thu được V lít 

CO2 (đktc). 

Giá trị của V là A.5,60    B.8,96    C.4,48   

 D.11,20  

Câu 32: Cho các phát biểu sau :  
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(a) Ở nhiệt độ thường Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol  

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glixerol  

(c) Glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho bệnh nhân  

(d) Các tri glixerit đều có phản ứng cộng với H2  

(e) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm đặc trưng  

(g) Axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt  

Số phát biểu đúng là A.2    B.4    C.3    D.5  

Câu 33. Cho 61,25 gam tinh thể MSO4.5H2O vào 300 ml dung dịch NaCl 0,6M thu được 

dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với 

cường độ dòng điện không đổi, trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; 

đồng thời ở anot thu được 0,15 mol khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng số mol 

khí thoát ra 2 cực là 0,425 mol. Giá trị m là 

A. 12,39gam   B. 11,80 gam   C. 13,44gam   D. 12,80 gam.  

Câu 34: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm, nung nóng 

20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất 

rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500ml dung dịch HCl 1M thì 

thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch 

AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là: 

A. Na   B. Li   C. Cs   D. K 

Câu 35: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau:  

+ Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam tristearin và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng 

độ 40%.  

+ Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, 

thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.  

+ Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4–5 ml ddNaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ, để nguội đến 

nhiệt độ phòng.  

Phát biểu nào sau đây sai ?  

A. Sau bước 2, thu được chất lỏng đồng nhất.  

B. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên trên.  

C. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là làm tăng tốc độ cho phản ứng xà 

phòng hóa.  

D. Phần chất lỏng sau khi tách hết xà phòng có thể hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu 

xanh lam. 

Câu 36: X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với 

etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 
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31,36 lít khí CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400 

ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung 

dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 46,4.  B. 51,0.  C. 50,8.  D. 48,2. 

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước (dư), 

thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) 

vào Y, thu được 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất 

tan. Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 2,93.  B. 7,09.  C. 6,79.  D. 5,99. 

Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác 

dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng 

lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 1700C thu được 0,015 mol anken (là chất khí 

ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình 

đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Phát biểu nào sau đây là đúng?  

A. % khối lượng các chất trong X là 49,5% và 50,5%.  

B. Khối lượng của chất có M lớn hơn trong X là 2,55 gam.  

C. Tổng phân tử khối của hai chất trong X là 164.  

D. Trong X có 3 đồng phân cấu tạo.  

Câu 39: Hỗn hợp E gồm tri peptit X và tetra peptit Y đều mạch hở .Thủy phân hoàn toàn 

0,2 mol E trong dung dịch NaOH dư , thu được 76,25 gam hỗn hợp muối của alanin và 

glyxin .Mặt khác , thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E trong dung dịch HCl dư , thu được 

87,125 gam muối .Thành phần phần trăm theo khối lượng của X trong hỗn hợp E gần 

nhất với giá trị nào ? 

A.27%   B.31%   C.35%   D.22%     

Câu 40:Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng 

tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam 

một muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và 

m lần lượt là 

A. 0,1 và 16,6.  B. 0,2 và 12,8.  C. 0,1 và 13,4.  D. 0,1 

và 16,8. 

                                  

ĐỀ 17 

I. BIẾT ( 12 CÂU ) 

Câu 1:  X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X 

là 
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A. Al   B. Ag   C. Cu   D. Fe 

Câu 2: Cho 0,23 gam Natri  vào nước dư thu được V (lít) khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 0,112  B. 0,672  C. 0,448  D. 0,224 

Câu 3: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện kết tủa màu 

A. nâu đỏ.   B. trắng   C. xanh lam.  D. trắng hơi xanh. 

Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây có màu da cam?A. K2Cr2O7   B. CrO3   C. 

KCrO2  D. K2CrO4 

Câu 5: Tính chất vật lý chung của kim loại là 

  A. Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. B. Tính mềm, dẫn điện, dẫn nhiệt, 

ánh kim. 

  C. Tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. D. Nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn 

điện, dẫn nhiệt, ánh kim. 

Câu 6: Các số oxi hoá phổ biến của crom  trong hợp chất là 

A. +2; +3, +6.  B. +3, +4, +6 C. +2, +4, +6.    D. +1, 

+2, +4, +6. 

Câu 7: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức làA. FeSO4. B. Fe(OH)3. C. Fe2O3. 

 D. Fe2(SO4)3. 

Câu 8: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Ct phân 

tử của fructozơ là 

 A. C6H12O6.  B. (C6H10O5)n. C. C2H4O2.  D. C12H22O11. 

Câu 9: Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, diệp lục trong cây xanh tổng hợp được tinh 

bột từ 

A. CO2 và H2O.  B. H2O và O2.  C. CO2 và N2.  D. N2 và O2. 

Câu 10: Để chứng minh các aminoaxit có tính lưỡng tính, người ta cho dung dịch chất 

này tác dụng với 

A. HCl và NaOH. B. NaOH và CH3OH.         C. HCl và CH3OH.  D. NaOH và 

NH3.  

Câu 11: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố clo? 

A. Poli(vinyl clorua).  B. Polietilen.    C. Polibutađien.               D. Poli(metyl 

metacrylat).                     
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Câu 12: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường? A. N2.  B. C. C. Si.

 D. P. 

II. HIỂU ( 12 CÂU)  

Câu 13: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế và thu khí từ hỗn hợp rắn gồm 

CaCO3 và CaSO3 

 

Kết luận nào sau đây sai? 

 A. Bình đựng nước brom mất màu hoàn toàn.   B. Khí Y là CO2. 

 C. Hh khí X gồm CO2 và SO2.                    D. Sản phẩm trong bình đựng nước 

brom là có H2SO4, HBr. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Tính chất đặc trưng của hợp chất sắt (III) là tính khử.   B. CrO3 là oxit axit có 

màu đỏ thẫm. 

 C. Cr2O3 là oxit lưỡng tính.                    D. Fe là kim loại có tính khử trung bình. 

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 0,85 gam  hỗn hợp 2 kim loại nhóm IA thuộc hai chu kì liên 

tiếp trong bảng tuần hoàn trong dung dịch axit HCl thu được 0,336 lít khí H2(đktc). Hai 

kim loại đó là 

 A. K, Na.  B. Na, Li.  C. K, Rb.  D.  Li, K. 

Câu 16: Thực hiện các phản ứng sau:   (1) X + CO2 Y      (2) 2X + CO2 Z 

+ H2O 

 (3) Y + T Q + X + H2O (4) 2Y + T   Q + Z + 2H2O 

Hai chất X,Q tương ứng là: 

 A. NaOH, CaCO3. B. Ca(OH)2, Na2CO3. C. Ca(OH)2, NaOH.  D. NaOH, 

Ca(OH)2. 

Câu 17: Cho các chất: triolein, glucozơ, etyl axetat, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong 

môi trường axit, đun nóng là A. 3.   B. 2.   C. 1.  

 D. 4. 
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Câu 18: Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol 

NaOH, thu được dung dịch Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo 

của X thỏa mãn tính chất trên là 

 A. 4.   B. 6.   C. 5.   D. 9. 

Câu 19: Cho các nhận định sau: 

(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol. 

(2) Đốt cháy hoàn toàn axit oxalic thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 

(3) Ở điều kiện thường, glyxylglyxin hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức màu tím. 

(4) Các α-aminoaxit đều có tính lưỡng tính. 

Số nhận định đúng là A. 2.   B. 3.   C. 4  

 D. 1. 

Câu 20: Phát biểu nào sau đâỵ đúng? 

 A. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. B. Ở 

nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. 

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

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

Câu 21: Cho các chất sau đây: metyl axetat; amoni axetat; glyxin; metyl amoni 

fomat;metyl amoni nitrat; axit glutamic. Có bao nhiêu chất lưỡng tính trong các chất cho 

ở trên? 

 A. 4.   B. 3.   C. 5.   D. 2. 

Câu 22: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z và T với thuốc thử được ghi lại ở 

bảng sau: 

Chất 

Thuốc thử 
X Y Z T 

Dung dịch HCl 
có phản ứng 

không phản 

ứng 
có phản ứng có phản ứng 

Dung dịch NaOH không phản 

ứng 

không phản 

ứng 

không phản 

ứng 
có phản ứng 

Dung dịch 

AgNO3/NH3 

không phản 

ứng 
có phản ứng 

không phản 

ứng 

không phản 

ứng 

Các chất X, Y, Z và T lần lượt là: 
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 A. anilin, glucozơ, saccarozơ, metyl acrylat.           B. benzyl axetat, glucozơ, 

alanin, triolein. 

 C. lysin, fructozơ, triolein, metyl acrylat.               D. metyl fomat, fructozơ, 

glyxin, tristearin. 

Câu 23: Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Axit silixic H2SiO3 là chất lỏng tan trong nước, dễ mất nước khi đun nóng.  

 B. Silic phản ứng trực tiếp với Flo ở điều kiện thường. 

 C. SiO2 là oxit tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong kiềm nóng 

chảy. 

 D. CO2 là oxit axit, khi tan trong nước một lượng nhỏ tạo thành axit cacbonic. 

Câu 24:  Cho các phát biểu sau: 

 (a) Axetilen và etilen là đồng đẳng của nhau.             (b) Axit fomic có phản ứng 

tráng bạc. 

 (c)Phenol là chất rắn, ít tan trong nước lạnh. (d) Axit axetic được tổng hợp trực 

tiếp từ metanol. 

Số phát biểu đúng là A. 3.   B. 2.   C. 1.   D. 4. 

Câu 25: Cho 300 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,5M và KOH x mol/lít vào 50 ml dung 

dịch Al2(SO4)3 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 36,9 gam kết tủa. Giá trị của 

x là 

A. 0,25.  B. 0,75.  C. 0,50.  D. 1,00. 

Câu 26: Cho m gam X gồm Na, Na2O, Al, Al2O3  vào nước dư thấy tan hoàn toàn, thu 

được dung dịch Y chứa một chất tan và thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 

dư vào dung dịch Y, thu được 15,6 gam chất rắn X. Giá trị của m là            A. 13,2. 

 B. 12,2.  C. 14,2.  D. 11,2. 

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch 

X. Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số chất trong 

dãy phản ứng được với dung dịch X là  

A. 6.    B. 4.    C. 5.    D. 3.  

Câu 28: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na và Ba vào nước thu được dung dịch X. Sục khí 

CO2 vào dung dịch X. Kết tủa thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị sau: 
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Giá trị của m và x lần lượt làA. 228,75 và 3,25. B. 200,00 và 3,25.  C. 228,75 và 3,00.

 D. 200,00 và 2,75. 

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản 

ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn 

khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y 

cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là 

 A. 173,75.  B. 167,50.  C. 230,00.  D. 156,25. 

Câu 30:  Cho các phát biểu sau:  

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.  

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al và Cu.  

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.  

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.  

(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.  

Số phát biểu đúng là A. 4.    B. 3.    C. 2.    D. 5.  

Câu 31:  Cho cao su buna-S tác dụng với Br2/CCl4 người ta thu được polime X (giả thiết 

tất cả các liên kết -CH=CH- trong mắt xích -CH2-CH=CH-CH2- đều đã phản ứng. Trong 

polime X, % khối lượng brom là 64,34%. Hãy cho biết tỷ lệ mắt xích butađien : stiren  

trong cao su buna-S đã dùng là  

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

  

Câu 32:Thủy phân không hoàn toàn  a gam tetrapeptit Gly -Ala-Gly-Val trong môi 

trường axit thu được 0,2 mol Gly-Ala, 0,3 mol Gly-Val, 0,3 mol Ala và m gam hỗn hợp 2 

aminoaxit  Gly và Val . Xác định giá trị của m? 

  A. 60,9  B. 82,1  C. 57,2   D. 

65,2 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 33: Một hộ gia đình có ý định nấu rượu để bán trong dịp Tết nguyên đán 2019. Gia 

đình này chọn phương án như sau: Nấu rượu từ gạo. Biết giá gạo là 12.000/kg, hàm 

lượng tinh bột 75%, hiệu suất cho cả quá trình nấu là 80%. Giá rượu là 20.000/lít. 

 Với các chi phí khác xem như =0 và rượu là 400,  khối lượng riêng của ancol 

(rượu) là 0,8 gam/ml,  nếu gia đình này bỏ ra 24 triệu để nấu rượu thì số tiền lãi có thể 

thu được là  

 A. 18,6 triệu . B. 42,6 triệu. C.14,3 triệu.  D. 38,3 triệu. 

Câu 34: Cho các nhận xét sau: 

(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%. 

(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương. 

(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại 

monosaccarit. 

(4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và 

người ốm. 

(5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng 

không khói. 

(6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím. 

(7) Saccarozơ là nguyên để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật 

tráng gương, tráng ruột phích. 

Số nhận xét đúng là A. 5.   B. 7.   C. 4.   D. 6. 

Câu 35:  Cho các phát biểu sau: 

(a) Nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện kết tủa.      (b) Trong một phân tử 

triolein có 3 liên kết π. 

(c) Vinyl xianua được sử dụng sản xuất tơ olon.    (d) Ở đk thường các amino axit là chất 

rắn, tan ít trong nước. 

(e) Dung dịch glucozo và dung dịch saccarozo đều có phản ứng tráng bạc. 

(f) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

Số phát biểu đúng là A. 3.   B. 4.   C. 5.   D. 6. 

Câu 36: Hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2, C2H6. Tỉ khối của X so với H2 là 13,4. Đốt cháy 

hoàn toàn X, cần dùng vừa đủ O2 (đktc), thu được m gam CO2 và 0,14 mol H2O. Giá trị 

của m là 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

A. 8,80.  B. 0,88.  C. 13,20.  D. 1,32. 

Câu 37: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3 loãng 

(dùng dư), kết thúc phản ứng thu được dung dịch X có khối lượng tăng m gam. Cô cạn 

cẩn thận dung dịch X thu được a gam hỗn hợp Y chứa các muối, trong đó phần trăm 

khối lượng của oxi chiếm 60,111%. Nung nóng toàn bộ Y đến khối lượng không đổi thu 

được 18,6 gam hỗn hợp các oxit. Giá trị của a là? 

 A. 64,68.  B. 70,12.  C. 68,46.  D. 72,10. 

Câu 38: Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào ddchứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu 

được 200 ml ddZ. Cho từ từ đến hết 100 ml ddZ vào 300 ml ddHCl 0,5M, thu được 2,688 

lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml ddZ td với ddBa(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. 

Giá trị của x là  A  . 0,10. B. 0,20.  C. 0,05.  D. 0,30. 

  

Câu 39: Peptit X và peptit Y có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X 

cũng như Y đều được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ 

mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O vàN2. 

Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 

tăng 46,48 gam; khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn hoàn 

toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a:b là A. 1:1.  B. 1:2. 

 C.2:l.   D. 2:3. 

Câu 40: X, Y (MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là 

este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T 

(đều mạch hở) cần dùng 16,576 lít O2(đktc) thu được 14,4 gam nước. Mặt khác, đun nóng 

12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, 

ancol T không tác dụng được với Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn 

hợp E gần nhất với 

 A. 45%.  B. 40%.  C. 55%.  D. 50%. 

ĐỀ 18 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất 

khí trong nước. 

Câu 41: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công 

thức phân tử của X là 

 A. C3H9N. B. CH5N. C. C2H5N. D. C3H7NH2 

Câu 42: Aminoaxit nào sau đây có phân tử khối bé nhất?A. Valin  B. Alanin C. 

Glyxin D. Axit glutamic 
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Câu 43: Kim loại chỉ được điều chế bằng phương pháp đpncy là A. K. B. Cu. C. Ni.

 D. Ag. 

44: Cacbohiđrat nào dưới đây ko pứ với H2 (xúc tác Ni, t 0) ?A. Saccarozơ.B. Fructozơ. 

C. Glucozơ.D. Mantozơ. 

Câu 45: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng 

khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng Al 

và Mg trong hỗn hợp đầu là 

 A. 4,86g và 2,94g. B. 2,4g và 5,4g. C. 5,4g và 2,4g. D. 2,94g và 

4,86g 

46: Dãy gồm các chất đều td với nước ở nhiệt độ thường là A. MgO, K,Ca . B. 

Na2O, K, Ba .C. BeO, Na, Ba . 

Câu 47: Hấp thụ hoàn toàn 1 lượng anken X vào bình đựng nước brom thì thấy khối 

lượng bình tăng 5,6 gam và có 16 gam brom đã tham gia phản ứng. Số đồng phân cấu tạo 

của X là: A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 

Câu 48: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?A. Na B. NaOH

 C. DdHCl D. DdBr2 

Câu 49: Trong các kim loại sau đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là? A. Cu. B. Fe.

 C. Mg. D. Ag 

Câu 50: Kim loại Fe không tác dụng được với dung dịch nào? A. CuSO4 B. 

HNO3 (loãng) C. HCl D. NaOH 

Câu 51: Chất nào sau đây k0 có khả năng tham gia pứ trùng hợp? A. CaprolactamB. 

Toluen C. Stiren D. Acrilonitrin 

Câu 52: Cho phương trình phản ứng a Al +b HNO3   c Al(NO3)3 + d NO + e H2O. 

Tỉ lệ b : c là 

 A. 4 : 1 B. 3 : 8 C. 2 : 5 D. 1 : 4 

Câu 53: Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người khoảng:A. 0,1% B. 1% C. 

0,001% D. 0,01% 

Câu 54: Số đồng phân amin bậc một có  ctptử C3H9N là A. 4. B. 2. C. 3. D. 8. 

Câu 55: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Al ( Z = 13) có số electron lớp ngoài cùng là

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

Câu 56: Trong y học, hợp chất nào sau đây của natri được dùng làm thuốc trị bệnh dạ 

dày 

 A. Na2SO4 B. NaHCO3 C. NaOH D. NaI 

Câu 57: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. KCl B. NaOH C. HNO3

 D. HF 
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Câu 58: Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X, thu 

được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. X không thể gồm A. Hai anken. B. Ankan và 

Ankađien. C. Ankan và Ankin. D. Ankan và Anken. 

Câu 59: Hóa chất nào sau đây dùng để tách Ag ra khỏi hh Ag, Fe, Cu mà vẫn giữ nguyên 

klượng Ag ban đầu ? 

 A. AgNO3 B. Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)3 D. Cu(NO3)2 

Câu 60: Cho 13,35 gam hhX gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng 

với V ml NaOH 1 M thu được ddY. Biết ddY td vừa đủ với 250 ml HCl 1M . Giá trị của 

V là A. 250 ml  B. 150 ml C. 200 ml D. 100 ml 

Câu 61: Cho các phát biểu sau: Số phát biểu đúng là:  A. 2           B. 

3 C. 4 D. 1 

 (a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure (b) Cho HNO3 vào dung dịch protein 

tạo thành dd màu vàng 

 (c) Muối phenylamoni clorua k0 tan trong nước(d) Ở đkt, metylamin và đimetylamin 

là những chất khí có mùi khai                         

Câu 62: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Tơ visco là tơ tổng hợp. B. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng pứ 

trùng ngưng các monome tương ứng. 

 C. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. D. Tơ 

lapsan thuộc loại tơ poliamit. 

Câu 63: Hòa tan 4,6 g một kl k vào 200 ml nước thu được 204,4g một  dd kiềm. Klk đó 

làA. Li B. Na C. Rb D. K 

Câu 64: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam CH3COOCH3 bằng một lượng vừa đủ dung 

dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 A. 1,6. B. 4,1. C. 3,2. D. 8,2. 

Câu 65: Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2. 

Cho 4,08g hỗn hợp trên phản ứng với vừa đủ dung dịch chứa 1,6g NaOH, thu được dung 

dịch Z chứa 3 chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là: A. 2,66g

 B. 4,96g C. 3,34g D. 5,94g 

Câu 66: Hòa tan htoàn a gam Na vào 100 ml ddY gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy 

thoát ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dd sau pứ thu được m gam chất rắn. giá trị của m 

gần nhất với A. 23 B. 21 C. 13 D. 29 

Câu 67: Một học sinh làm thí nghiệm với dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và 

thu được kết quả sau: 

- X đều có phản ứng với cả 3 dd: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.- X k0 phản ứng với cả 3 

dd: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3. 
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Vậy ddX là? A. Mg(NO3)2 B. CuSO4. C. FeCl2. D. BaCl2. 

Câu 68: Cho 200 ml ddAl2(SO4)3 0,5M tác dụng với 200 gam ddNaOH thu được 11,7 

gam kết tủa trắng. Nồng độ ddNaOH lớn nhất đã dùng là A. 10% B. 9% C. 

12% D. 13% 

Câu 69: Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác 

dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit cacboxylic và 

một ancol. Biết X có tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

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

Câu 70: Tiến hành các thí nghiệm sau : 

(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl        (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl 

loãng dư 

(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư              (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch 

KHCO3 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :  A. 3 B. 1 C. 2

 D. 4 

Câu 71: Cho các phát biểu sau: 

 (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit 

fomic. 

 (b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.  (c) Ở điều kiện thường 

anilin là chất khí. 

 (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.  (e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia 

phản ứng cộng hợp H2. 

Số phát biểu đúng là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 

Câu 72: Cho chất X td với một lượng vừa đủ dd NaOH, sau đó cô cạn dd thu được chất 

rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3/ NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T 

tác dụng với ddNaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là chất nào trong số các chất 

sau? A. HCOOCH=CH2.  B. CH3COOCH=CH2.C. CH3COOCH=CH-CH3. D. 

HCOOCH3. 

Câu 73: Hỗn hợp M gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, 

mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M bằng lượng vừa đủ dd chứa 0,15 mol NaOH 

thu được 4,8 gam một ancol. Cô cạn dd sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được 

đốt cháy hoàn toàn thu được 0,075 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong M 

là A. 23,34%. B. 56,34%. C. 87,38%. D. 62,44%. 

Câu 74: Hỗn hợp A gồm tripeptit Ala-Gly-X và tetrapeptit Gly-Gly-Ala-X (X là α-

aminoaxit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,29 

mol hỗn hợp A sau phản ứng thu được 65,632 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 48,69 
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gam H2O. Mặt khác, cho 1/10 lượng hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu 

được m gam muối khan. Tổng khối lượng muối của glyxin và muối của X trong m gam 

là: 

A.13,412.    B. 9,174.   C. 10,632.    D. 9,312 

Câu 75: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 2) vào bình ddBa(HCO3)2 thu 

được kết tủa X và ddY. Thêm từ từ ddHCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra 

thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y pứ vừa đủ với 190 ml ddNaOH 1M. Khối lượng kết tủa X 

là: A. 9,85 gam B. 8,865 gam C. 7,88 gam D. 17,73 gam 

Câu 76: Este X được tạo bởi từ một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức. 

Đốt cháy htoàn X luôn thu được nCO2 = n O2 đã phản ứng và 
2 2CO H Om : m 77:18 . Thực 

hiện sơ đồ pứ sau (đúng với tỉ lệ mol các chất). 

X + 2H2 
0Ni,t

  Y  X + 2NaOH 
0t

  Z + X1 + X2 

Biết rằng X1 và X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng Cho các phát biểu sau: 

 (a) X, Y đều có mạch không phân nhánh. (b) Z có đồng phân hình học 

 (c) X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng (d) X có công thức phân tử là 

C8H8O4. 

Số các phát biểu đúng là: A. 1 B. 0 C. 2 D. 3 

Câu 77: Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung 

dịch chứa NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 

và NO (tỉ lệ mol tương ứng 1:4). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát 

ra 0,03 mol khí NO. Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 154,4 gam kết tủa. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình. 

Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là  A. 15,47% B. 37,33% C. 

23,20% D. 30,93% 

Câu 79: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,14 mol Cu(NO3)2 bằng điện 

cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 6176 

giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,76gam. Dd sau điện phân 

hòa tan tối đa m gam bột Fe, pứ tạo ra khí NO (spk duy nhất) và thu được dd. Khối 

lượng chất tan trong Z bằng:  A. 18,9gam B. 19,38 gam C. 20,52 gam D. 20,3 gam 

Câu 80: Có các phát biểu sau: 

(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom. 

(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. 

(c) Kim loại bari và kali có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối.  

(d) Khi đun nóng tristearin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện. 
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(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh. 

(g) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.  

(f) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. 

Số phát biểu đúng là    A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. 

----------------------------------------------- 

ĐỀ 19 

Câu 1. Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là  

A. công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. 

 B. công thức biểu thị tỉ lệ về hóa trị của mỗi nguyên tố trong phân tử. 

 C. công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. 

 D. công thức biểu thị tỉ lệ về khối lượng nguyên tố có trong phân tử.  

Câu 2. Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là 

 A. Bạc. B. Sắt tây.  C. Đồng. D. Sắt. 

Câu 3. Các nguyên tử thuộc nhóm IIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 

 A. 2sn . B. 
2np . C. 

1 1sn sp .  D. 
1 2sn np . 

Câu 4. Nhận định nào sau đây là đúng 

 A. Để làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu bằng cách đunnóng. 

 B. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3
-vàSO4

2- 

 C. Nước cứng là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước hiệnnay.  

 D. Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnhcửu. 

Câu 5. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là 

 A. quặng đôlômit. B. quặng manhetit. C. quặng boxit. D. quặng 

pirit.  

Câu 6. Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được các oxit nào sau đây 

 A. Al2O3 và CuO. B. Fe2O3 và CuO. C. CaO và MgO.  D. MgO và 

Fe2O3. 

Câu 7. Phản ứng điều chế kim loại nào sau đây thuộc phản ứng thủy luyện? 

 A. CuO + CO   Cu + CO2. B. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 C. 2CuSO4 + 2H2O   2Cu + O2 + 2H2SO4.  D. 2Al + 3CuO   Al2O3 + 3Cu. 

Câu 8. Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. 

Muối X là 

 A. Fe2(SO4)3.  B. CuSO4. C. MgSO4. D. FeSO4. 

Câu 9. Thành phần chính của quặng Mandehit là 

 A. FeCO3. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeS2.  

Câu 10. Tên hợp chất có công thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5 là 

 A. tripanmitin .  B. tristearin. C. trilinolein. D. triolein. 

Câu 11. Cho dãy các dung dịch sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, 

HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch 

trong dãy làm đổi màu quỳ tím ? 

 A. 4. B. 3.  C. 2. D. 5. 

Câu 12. Trong tự nhiên chất hữu cơ X có nhiều trong bông, đay, tre, ..., khi cho tác 

dụng với hỗn hợp HNO3/H2SO4 đặc đun nóng tạo chất hữu cơ Y dễ cháy, nổ mạnh 

được dùng làm thuốc súng không khói. X là 

 A. Saccarozơ.  B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Tinh 

bột. 

Câu 13. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) 

đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp 

hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con 

người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã 

thu được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật 

liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là 

 A. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n.  B. (-NH-[CH2]5-CO-)n. 

 C. (-CH2-CH=CH-CH2)n.  D. (-NH-[CH2]6-CO-)n. 

Câu 14. Cho dãy các chất: stiren. Phenol, toluene, anilin, metyl amin.anđehit axetic Số 

chất trong dãy tác dụng được với dung dịch brom là 

 A. 5. B. 2.  C. 3. D. 4. 

Câu 15. Thuốc trừ sâu X được tổng hợp từ benzen là một thuốc trừ sâu có hoạt tính mạnh 

nhưng rất độc, hiện nay người ta đã ngưng sử dụng X không phải vì tính kháng thuốc của 

sâu bọ với X mà vì tính độc hại và tính chất hủy hoại môi trường của X. X là A. TNT.

 B. DDT. C. Covac.  D. 666. 
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Câu 16. Trong một dung dịch có chứa 0,01 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Cl- và x 

mol NO3
-. Vậy x bằng 

A. 0,01. B. 0,04. C. 0,03. D. 0,05.  

Câu 17. Cho cấu hình electron nguyên tử (ở trạng thái cơ bản) các nguyên tố như sau: 

      (1) 1s22s22p63s23p64s1  (2) 1s22s22p63s23p3 (3)1s22s22p63s23p1 

      (4) 1s22s22p3  (5) 1s22s22p63s2                       (6) 1s22s22p63s1 

Các cấu hình electron không phải của kim loại là 

 A. (2), (3), (4). B. (2), (4). C. (2), (4), (5), (6).  D. (1), (2), 

(3), (4). 

Câu 18. Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa chức. Công 

thức cấu tạo của X là    

 A. CH3-COO-CH=CH2.   B. CH3-COO-CH(CH3)2. 

 C. CH3-COO-CH2-CH2-OOCH. D. CH3-OOC-COO-CH2CH3. 

Câu 19. Xà phòng hóa hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 

glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là 

 A. 860. B. 862. C. 884. D. 886.  

Câu 20. Các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là 

 A. fructozơ, saccarozơ, tinh bột. B. fructozơ, saccarozơ, glixerol. 

 C. glucozơ, glixerol, tinh bột.  D. glucozơ, xenlulozơ, glixerol. 

Câu 21. Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX< MY < 70). Cả X 

và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch 

KOH sinh ra muối. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là 

 A. 1,304. B. 1,3.  C. 1,333. D. 1,403. 

Câu 22. Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung 

nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào 

lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y 

và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung 

dịch 

 A. 0,15 mol. B. 0,10 mol. C. 0,20 mol. D. 0,25 

mol.  
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Câu 23. Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung 

dịch X và a mol H2.  Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, 

NaHCO3. Số chất tác dụng với dung dịch X là   

 A. 5. B. 6. C. 4.  D. 7. 

Câu 24. Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu 

được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ? 

 A. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.  

 B. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa. 

 C. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4. 

 D. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa. 

Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 3,92 gam hỗn hợp X gồm Al, Na và Al2O3 vào nước (dư) thu 

được dung dịch Y và khí H2. Cho 0,06 mol HCl vào X thì thu được m gam kết tủa. Nếu 

cho 0,13 mol HCl vào X thì thu được (m - 0,78) gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Na có 

trong X là 

 A. 41,07.. B. 44,01. C. 46,94. D. 35,20.  

Câu 26. Cho 40 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl thu được dung 

dịch Y chứa hai chất tan và còn lại 16,32 gam chất rắn. Cho dung dịch AgNO3 dư vào 

dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần 

nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 118. B. 108. C. 124. D. 112.  

Câu 27. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;            (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2; 

 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng;            (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư;  

 (e) Nhiệt phân AgNO3;                           (g) Đốt FeS2 trong không khí; 

 (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ; 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 4. B. 5.  C. 2. D. 3. 

Câu 28. Một chén sứ có khối lượng m1 gam. Cho vào chén một hợp chất X, cân lại thấy 

có khối lượng m2gam. Nung chén đó trong không khí đến khối lượng không đổi, rồi  để 

nguội chén, cân lại thấy nặng m3gam, biết m1< m3< m2. Có bao nhiêu chất trong các 

chất cho sau đây thỏa mãn thí nghiệm trên:NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, 

Fe(OH)2 và FeS2 ? 
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 A. 4 B. 5. C. 3.  D. 6. 

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (gồm CH3COOC2H3; C2H3COOCH3 và 

(CH3COO)3C3H5 ) cần 17,808 lí O2 (đktc) thu dược 30,36g CO2 và 10, 26g H2O. Lượng 

X trên phản ứng tối đa với số mol NaOH là 

 A. 0,16. B. 0,2.  C. 0,18. D. 0,12. 

Câu 30. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol 

alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X trong hỗn hợp sản phẩm thấy có 

các đipeptit Gly-Gly; Ala-Gly; và tripeptit Gly-Val-Gly. Amino axit đầu N, amino axit 

đầu C của X là 

 A. Gly, Gly.  B. Ala, Val. C. Ala, Gly. D. Gly, 

Val. 

Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và 

sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là 

 A. 5,25. B. 3,06. C. 3,15. D. 6,02 .  

Câu 32. X là một hợp chất có CTPT C6H10O5 : 

X + 2NaOH 
ot  2Y + H2O ;        

Y + HClloãng   Z + NaCl 

Hãy cho biết 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu mol H2 ? 

 A. 0,05 mol. B. 0,15 mol. C. 0,1 mol. D. 0,2 mol.  

Câu 33. Điện phân dung dịch X gồm CuSO4 và KCl (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 5) với 

điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2A. Sau 1930 giây, thu 

được dung dịch Y và hỗn hợp khí gồm H2 và Cl2 (có tỉ khối so với H2 là 24). Mặt khác, 

nếu điện phân X trong thời gian t giây thì khối lượng dung dịch giảm 2,715 gam. Giả 

thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không 

bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của t là 

 A. 3860. B. 4825. C. 5790. D. 2895.  

Câu 34. 

ThựchiệnphảnứngnhiệtnhômhỗnhợpAl,Fe2O3,Cr2O3saumộtthờigianthuđượchỗnhợp 

chấtrắnX.ChiaXthành2 phầnbằngnhau.Hòatanhoàntoànphần 1trongdungdịchH2SO4 

đặc,nóng, 

dư,saukhicácphảnứngxảyrahoàntoàn,thuđược2,016lítkhíSO2(sảnphẩmkhửduynhất,đktc).

Hòa 

tanhếtphần2trong400mldungdịchHNO32M,thuđượcdungdịchYvàkhíNO(sảnphẩmkhửduy 

nhất của N+5). Cho từtừ dungdịchNaOH 1M đến  
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dư vàoY thuđược kết quả nhưhình vẽ sau: 

 

Khối lượng Cr2O3trong hỗn hợpbanđầu là 

 A. 6,08 gam. B. 18,24gam.  C. 30,40 gam. D. 7,29 

gam. 

Câu 35. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 Nhiệt phân AgNO3. 

 Cho CO dư qua Fe2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. 

 Điện phân dung dịch MgCl2. 

(d) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 

(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra kim loại là 

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 36. Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được chất 

rắn Y. Để hoà tan hết Y cần V lít dung dịch H2SO4 0,7M (loãng). Sau phản ứng thu 

được dung dịch Z và 13,44 lít khí điều kiện chuản. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch 

Z đến dư, thu được kết tủa M. Nung M trong chân không đến khối lượng không đổi thu 

được 44 gam chất rắn T. Cho 50 gam hỗn hợp A gồm CO và CO2 qua ống sứ được chất 

rắn T nung nóng. Sau khi T phản ứng hết thu được hỗn hợp khí B có khối lượng gấp 

1,208 lần khối lượng của A. Giá trị của (m - V) gần với giá trị nào sau đây nhất ? 

A. 61,5. B. 63,2. C. 65,7.  D. 58,4. 

Câu 37. X, Y, Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và (Mx< My< 

Mz). Đun nóng hỗn hợp E chứa X,Y,Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1 ancol T 

và hỗn hợp F chứa 2 muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA< MB). Dẫn toàn bộ T 

qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam và đồng thời thu được 4,48 lít 

H2(dktc). Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3g H2O. Số nguyên tử hidro có 

trong Y là  

 A. 10.           B. 8. C. 6. D. 12. 

Câu 38. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức 

và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 

mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần 
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dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối 

lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam 

muối B (MA< MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là 

 A. 0,8 .  B. 1,2. C. 1,4 . D. 0,6. 

Câu 39. Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX> MY> MZ). Đốt cháy 

0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. 

Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa 

đù thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX< nY. 

Phần trăm khối lượng của X trong Egần nhất với giá trị nào sau đây  

 A. 54. B. 12. C. 10.  D. 95. 

Câu 40. Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đều mạch hở, (rong phân tử chứa một loại 

nhóm chức) gồm 2 ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 1 este hai chức. Đốt 

cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 10,304 lít khí O2 (đktc), thu được 14,96 gam CO2 và 

9 gam nước. Mặt khác đun nóng 18,48 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 5,36 

gam một muối duy nhất và hỗn hợp Y chứa 2 ancol. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc 

ở 1400C thu được m gam hỗn hợp ete. Biết hiệu suất ete hóa của 2 ancol trong Y đều 

bằng 80%. Giá trị gần nhất của m là  

  A. 4,0.    B. 11. C. 9,0. D.10. 

 

ĐỀ 20 

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 

    A. 5.   B. 4.    C. 2.    D. 3. 

Câu 2: Kim loại cứng nhất là kim loại nào sau đây? 

    A. Cr.  B. Au.   C. Ag.   D. W. 

Câu 3: Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng 

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

Câu 4: Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH3CHO. Số 

chất không phải este là  A. 1.  B. 2.   C. 3.   D. 4. 

Câu 5: Este etyl fomiat có công thức là 

    A. CH3COOCH3.  B. HCOOC2H5.  C. HCOOCH=CH2.  D. HCOOCH3. 

Câu 6: Loại đường nào sau đây có trong máu động vật? 

     A. Saccarozơ. B. Mantozơ.      C. Fructozơ.   D. Glucozơ. 
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Câu 7: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và 

     A. C2H5OH.   B. CH3COOH.                 C. HCOOH.   D. 

CH3CHO. 

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây (trong O2 dư) thu được sản phẩm có 

chứa N2? 

    A. Este.  B. Tinh bột.  C. Amin.  D. Chất béo. 

Câu 9: Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là: 

 A. N2. B. NO2. C. NO. D. N2O. 

Câu 10: Công ty The Goodyear Tire & Rubber là một trong những công ty lốp xe lớn 

nhất thế giới khởi lập năm 1898. Năm 1971, lốp Goodyear trở thành bánh xe đầu tiên lăn 

trên Mặt Trăng...Tên công ty được đặt theo tên của nhà tiên phong Charles Goodyear, 

người khám phá ra phương pháp kết hợp giữa nguyên tố S (lưu huỳnh) với cao su để tạo 

ra một loại cao su có cấu trúc dạng mạch không gian, làm tăng cao tính bền cơ học, khả 

năng chịu được sự ma sát, va chạm. Loại cao su này có tên là 

 A. cao su buna-S. B. cao su buna-N. C. cao su buna. D. cao su lưu hóa. 

Câu 11: Công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây là của glyxin (axit 2-amino etanoic)? 

 A. H2NCH2COOH.   B. CH3CH(NH2)COOH. 

 C. HOOCCH2CH(NH2)COOH. D. H2NCH2CH2COOH. 

Câu 12: Cho 23,00 gam C2H5OH tác dụng với 24,00 gam CH3COOH (to, xúc tác 

H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là  A. 22,00 

gam. B. 23,76 gam. C. 26,40 gam. D. 21,12 gam. 

Câu 13: Sợi visco thuộc loại 

 A. polime trùng hợp. B. polime bán tổng hợp. C. polime thiên nhiên. 

 D. polime tổng hợp. 

Câu 14: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ? 

     A. Amilozơ B. Nilon-6,6 C. Cao su isopren D. Cao su 

buna 

Câu 15: Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa 

quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe. Công 

thức phân tử của fructozơ là 

     A. C12H22O11 B. C6H12O6 C. C6H10O5 D. 

CH3COOH 
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Câu 16: Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 

trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag.Gía trị của m là  

    A. 16,2 B. 21,6 C. 5,4 D. 10,8 

Câu 17 : Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime ? 

 A. Vinyl clorua và Butan-1,3-đien B. Axit aminoaxetic và protein  

 C. Etan và propilen  D. Butan-1,3-đien và alanin 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Dung dịch FeSO4 làm nhạt màu dung dịch KMnO4 trong H2SO4. 

 B. Cho dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa S. 

 C. Có thể dùng Al khử Cr2O3 ở nhiệt độ cao đề điều chế kim loại Cr. 

 D. Kim loại Cr tan được trong dung dịch HCl tạo muối CrCl3 và H2. 

Câu 19: Khi thay thế hết các ngtử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon thì tạo 

thành hợp chất mới là 

      A. amino axit.  B. amin bậc 1.  C. amin bậc 3.  D. 

amin bậc 2. 

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 

2M. Công thức của oxit đó là     A. CuO.   B. Al2O3.  C. MgO. 

 D. Fe2O3. 

Câu 21: Có các phát biểu sau: 

(1) Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch. 

(2) Thạch cao nung được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương, làm phấn viết 

bảng,... 

(3) SO3 khi tác dụng với nước tạo thành 2 axit. 

(4) Al(OH)3 vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với dung dịch 

HCl. 

(5) CuSO4 khan được dùng để phát hiện dấu vết nước trong chất lỏng. 

Số phát biểu đúng là      A. 1.   B. 4.   C. 3.  

 D. 2. 

Câu 22: Cho dãy các chất: metan, etin, eten, etanol, etanoic, propenoic, benzen, alanin, 

phenol, triolein. Số chất trong dãy làm mất màu dd brom là     A. 5.  B. 8.  

 C. 6.   D. 7. 
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Câu 23: Một dung dịch X chứa 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3
–, a mol OH–, b mol Na+. Để 

trung hòa lượng dung dịch X này cần dùng 400 ml dung dịch HCl có pH = 1. Khối lượng 

chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch X nói trên là 

    A. 1,68 gam.  B. 2,56 gam.  C. 3,36 gam.  D. 3,42 gam. 

Câu 24: Có bốn kim loại Na, Al, Fe, Cu. Thứ tự tính khử giảm dần là 

    A. Al, Na, Cu, Fe. B. Na, Fe, Cu, Al. C. Na, Al, Fe, Cu. D. Cu, Na, Al, Fe. 

Câu 25: Có bao nhiêu hợp chất đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 mà không phải 

là este? 

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

Câu 26: Có ba lọ đựng riêng biệt ba dung dịch: lysin, valin, axit glutamic. Có thể nhận 

biết ba dung dịch bằng 

    A. dung dịch NaOH. B. dung dịch brom. C. quỳ tím.  D. kim loại Na. 

Câu 27: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng ddKOH vừa đủ. 

Cô cạn dd sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là     A. 11,3. B. 4,2. 

 C. 6,6.  D. 8,4. 

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm các chất có công thức phân tử CH2O, 

CH2O2, C2H2O2 đều có cấu tạo mạch hở và có số mol bằng nhau thu được CO2, H2O. Hấp 

thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch 

giảm 17,0 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Cho lượng hỗn hợp X như trên 

tác dụng với lượng dư ddAgNO3/ NH3 thì thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là: 

 A. 64,8. B. 86,4. C. 54,0. D. 108,0. 

Câu 29: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một 

loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X và Y là 5) với tỉ lệ số mol 

nX : nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam 

alanin. m có giá trị là; 

 A. 110,28. B. 116,28. C. 104,28. D. 109,5. 

Câu 30: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y: 
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Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây? 

 A. CuO (rắn) + CO (khí) t  Cu + CO2 ↑ B. K2SO3 (rắn) + 

H2SO4 
tK2SO4 + SO2↑ + H2O 

 C. Zn + H2SO4 (loãng) t   ZnSO4 + H2↑ D. NaOH + NH4Cl 

(rắn) t   NH3↑+ NaCl + H2O 

Câu 31: Cho các phát biểu sau:  

 (a) Các kim loại Na, K, và Al đều phản ứng mạnh với nước;  

 (b) Dung dịch muối Fe(NO3)2 tác dụng được với dung dịch HCl;  

 (c) P cháy trong Cl2 có thể tạo thành PCl3 và PCl5;  

 (d) Than chì được dùng làm điện cực, chế tạo chất bôi trơn, làm bút chì đen;  

 (e) Hỗn hợp Al và NaOH (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước 

dư;  

 (g) Người ta không dùng CO2 để dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm.  

Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 32: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 Nhiệt phân AgNO3. 

 Cho CO dư qua Fe2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. 

 Điện phân dung dịch MgCl2. 

(d) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 

(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra kim loại là 

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 33: Cho các phát biểu sau: 

(1) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%. 

(2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. 

(3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp. 

(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol. 

(5) Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2. 

(6)Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. 

Số phát biểu đúng là      A. 2.   B. 5.   C. 4.  

 D. 3. 
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Câu 34: Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,0 M và NaCl a M (điện cực trơ, 

màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự 

bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 14475 giây. 

Dung dịch thu được có khối lượng giảm 14,75 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của 

a là 

 A. 1,50. B. 1,00. C. 0,75. D. 0,50. 

Câu 35: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được 

ghi ở bảng sau: 

 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là 

 A. fomanđehit, etylenglicol, saccarozơ, Lys-Val-Ala. 

 B. axit fomic, glucozơ, glixerol, Lys-Val-Ala. 

 C. axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Glu-Val. 

     D. axit axetic, glucozơ, glixerol, Lys-Val-Ala 

Câu 36: Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ mùa vụ, 

nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo 

cách thức canh tác đó, việc đồng giúp 

 A. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng đạm dưới dạng N2. 

 B. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K2CO3. 

 C. loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu cho cánh đồng để chuẩn bị mùa vụ mới. 

 D. làm sạch phần lúa bị rơi rụng khi thu hoạch để chuẩn bị gieo giống mới. 

Câu 37:  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung 

dịch chứa NaNO3 0,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung 

hòa có khối lượng là 62,605 gam (không chứa ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z 

(trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp dung dịch 

NaOH 1 M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 

ml. Mặt khác, thêm dung dịch BaCl2 vừa đủ vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa được dung 
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dịch G, sau đó cho thêm lượng dư AgNO3 vào G thu được 150,025 gam kết tủa. Giá trị 

của m là 

 A. 26,5. B. 27,2. C. 22,8. D. 19,8. 

Câu 38: X, Y (MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là 

este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T 

(đều mạch hở) cần dùng 16,576 lít O2(đktc) thu được 14,4 gam nước. Mặt khác, đun nóng 

12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, 

ancol T không tác dụng được với Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn 

hợp E gần nhất với: 

 A. 50%. B. 40%. C. 55%. D. 45%. 

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 4 hợp chất hữu cơ: axit acrylic (CH2=CH–

COOH), metyl metacrylat (CH2=C(CH3)–COOCH3), vinyl axetat (CH2=CH–OOCCH3) 

và đimetyl oxalat (CH3OOC–COOCH3) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình 1 chứa 

H2SO4 đặc, dư; bình 2 đựng dd Ba(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy bình 1 tăng m 

gam, bình 2 thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 7,20.  B. 7,15.  C. 6,00.  D. 9,00. 

Câu 40: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch 

hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml 

dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 

1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời 

thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được 

CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là: 

 A. 50,82%.   B. 8,88%.  C. 13,90%.  D. 26,40%. 

ĐỀ 21 

Câu 41: Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là   A. Ca. B. Li.

 C. Be. D. K.  

Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. K.   B. Ca.   C. Al.   

 D. Fe.  

Câu 43:Thủy ngân (Hg) dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ 

thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân là 

A. Bột than.   B. Bột lưu huỳnh.  C. Bột sắt.                      D. 

Nước. 

Câu 44:Trong phân tử chất nào sau đây chứa  nguyên tố nitơ ? 

A. Etyl axetat  B. Saccarozô                  C.Metylamin   D. Glucozô 
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Câu 45: Dãy gồm các chất đều không  tham gia phản ứng tráng bạc là 

A. axit fomic, andehit fomic, glucozô.     B. fructozô, tinh bột, 

andehit fomic. 

C. saccarozô, tinh bột, xenlulozô.    D. andehit axetic, fructozô, 

xenlulozô. 

Câu 46: Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?   

A. HCl.     B. KNO3 .     C. NaCl.     D. 

NaNO3 .  

Câu 47:Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm 

A. VIB.   B. VIIIB.   C. IIA.   

 D. IA. 

Câu 48: Oxit nào sau đây là oxit axit?  

A. Fe2O3 .     B. CrO3 .     C. FeO.     D. 

Cr2O3 .  

Câu 49:Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng 

A. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam. 

B. Thuỷ phân trong môi trường axit. 

C. Với H2. ( ở nhiệt độ cao, xúc tác Ni ) 

D. Với dung dịch NaCl. 

Câu 50:Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thổ thuộc nhóm? 

  A. IIB.   B. IA                                 C. IIA                 D. 

IIIA 

Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?   

A. Saccarozơ.    B. Xenlulozơ.    C. Tinh bột.    

 D. Glucozơ.  

Câu 52:Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch CaCl2 ? 

A. NaNO3.   B. HCl.   C. NaCl.   D. 

Na2CO3. 

Câu 53:Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. 

Công thức của thạch cao nung là 
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A. CaSO4.H2O.  B. Ca(NO3)2. C. CaSO4.D. CaSO4.2H2O. 

Câu 54: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của 

m là 

A. 25,0.   B. 12,5.   C. 19,6.   D. 

26,7. 

Câu 55: Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được oxit nào sau đây ? 

 A. Al2O3B. Fe2O3C. BaO                            D. Na2O 

Câu 56: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được 4,48 lít 

CO2 . Giá trị 

của m là  

A. 36,0.   B. 18,0.     C. 32,4.     D. 

16,2.  

Câu 57: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Fe và Mg trong dd HCl thu được một giam khí 

H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan? 

A. 54,5g   B. 55,5 g   C. 56,5g  

 D.57,5g 

Câu 58:Tiến hành bốn thí nghiệm sau:  

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;  

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;  

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;  

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số 

trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

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

Câu 59: Thành phần chính của quặng boxit là 

A. FeCO3.   B. Fe3O4.   C.Al2O3.2H2O.  D. 

FeS2. 

Câu 60: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là 

A.Fe.    B. A.    C. Cr.    D. K. 

Câu 61: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? 

A. CH2 = CH2      B. CH2 =CH–CH = CH2 

C.CH3 – CH3      D. CH2=  CH – Cl 
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Câu 62: Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là 

A. +2    B. +3    C. +4   

 D. +1 

Câu 63: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)? 

A.Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl. 

B.FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư) 

C.Fe(OH)3 tácdụng với dung dịch H2SO4 

D.Fe tác dụng với dung dịch HCl 

Câu 64: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. 

Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m 

gam muối clorua. m có giá trị là 

A. 2,66g.   B. 22,6 g.   C. 26,6 g.  

 D. 6,26g.  

Câu 65: Cho các chất sau: glucozơ, axetilen, saccarozơ, anđehit axetic, but-2-in, etyl 

fomat. Số chất khi tác dụng với dung dịch AgNO3 (NH3, to) cho kết tủa là 

 A. 3.    B. 2.    C. 5.    D. 4. 

Câu 66:X là một -aminoaxit, phân tử chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. 

Cho 0,89 gam X phản ứng vừa đủ với HCl thu được 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo 

của X là 

A. CH2=C(NH2)–COOH.      C. H2N–CH=CH–COOH.    

B. CH3–CH(NH2)–COOH.      D. H2N–CH2–CH2–COO. 

Câu 67: Cho dãy các chất: Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO. Số chất trong dãy tác dụng với 

H2O là 

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

 

Câu 68: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành ? 

A. xanh   B. vàng    C. đỏ   

 D. nâu đỏ 

Câu 69 : Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị 

của V là 

 A. 11,2. B. 5,6. C. 33,6. D. 22,4. 

Câu 70: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua 

nguyên tử? 

A. hidro   B. cacbon   C. nitơ   
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 D. oxi 

Câu 71: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và N2CO3 bằng dung dịch HCl dư, thu 

được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối 

khan. m có giá trị là 

A. 16,33g.   B. 14,33g.   C. 9,265g.  D.12,65g. 

Câu 72: Hòa tan hoàn toàn 4,68 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B kế 

tiếp trong nhóm IIA vào dung dịch HCl thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Kim loại A và B là: 

A. Be và Mg   B. Mg và Ca    C. Ca và Sr   D. Sr 

và Ba 

Câu 73:  Cho 2,81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml 

dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng hỗn hợp các muối 

sunfat khan tạo ra là 

 A. 3,81g.   B. 4,81g.   C. 5,21g.   D. 

4,8g. 

Câu 74:  Cho 1,26 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 3,42 

gam muối sunfat.   Kim loại đó là: 

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

Câu 75: Hòa tan 15 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm 

HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm khối 

lượng của Al và Mg trong X lần lượt là 

A. 63% và 37%.      B. 36% và 64%. 

C.50% và 50%.      D. 46% và 54%. 

Câu 76: Cho các chất sau: Al, Na2CO3, AlCl3, KHCO3, K2SO4, Al2O3, Al(OH)3, 

(NH4)2SO3. Số chất vừa tác dụng với axit HCl và vừa tác dụng với dung dịch KOH là 

  A. 5                                  B. 8                                          C. 6                                 D. 7 
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Câu 77: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan vừa hết trong 700ml 

dung dịch HCl 1M thu được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng 

với NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 

chất rắn Y. Khối lượng Y là 

 A. 16g.   B. 32g.   C. 8g.   D.24g. 

Câu 78: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được 

dung dịch Z.  

Tiến hành các thí nghiệm sau:  

  Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1  mol kết tủa.  

  Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2  mol kết tủa.  

  Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3  dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3  mol kết 

tủa.  

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1< n2< n3 . Hai chất X, Y lần lượt là 

A. NaCl, FeCl2 .       B. Al(NO3)3 , Fe(NO3)2 .   

C. FeCl2, FeCl3 .       D. FeCl2, Al(NO3)3 .  

Câu 79: Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 

34,4 gam  

hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, 

thu được hỗn  

hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2  là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung 

dịch chứa  

1,7 mol HNO3 , thu được dung dịch chỉ chứa 117,46 gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí T 

gồm NO và  

N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là  

A. 27.     B. 31.     C. 32.     

 D. 28.  
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Câu 80: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch 

NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A. 10,2g   B. 15,0g.  C. 12,3g.   D. 8,2g. 

 

ĐỀ 22 

Câu 41: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là    

A. quặng manhetit.  B. quặng boxit.    C. quặng đolomit.  D. quặng pirit.  

Câu 42: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?    

A. CrO.    B. Cr2O3.     C. FeO.    D. MgO. 

Câu 43: Xà phòng hóa hoàn toàn CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH thu được muối 

nào sau đây? 

A. CH3COONa. B. HCOONa.   C. CH3ONa.  D. C2H5COONa. 

Câu 44: Triolein có công thức cấu tạo là 

A. (C17H35COO)3C3H5.B. (C15H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)3C3H5.D. 

(C17H31COO)3C3H5. 

Câu 45: Este nào sau đây phản ứng được với dung dịch brom? 

A. Etyl axetat.  B. Metyl propionat.  C. Metyl axetat. D. Metyl 

acrylat. 

Câu 46: Chất nào sau đây là amin bậc I ? 

A. (CH3)2NH.  B. CH3NH2.   C. (CH3)3N.  D. 

H2NCH2COOH. 

Câu 47: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch 

NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A. 12,3.  B. 8,2.    C. 15,0.  D. 10,2. 

Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm H2, CH4, C2H6, C3H8 và C4H10 thu 

được 7,84 lít CO2 và 9,9 gam H2O, các khí đo ở đktc. Giá trị của V là    

A. 3,36.            B. 4,48.            C. 5,6.            D. 6,72 

Câu 49: Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều trong cây mía, củ cải đường. 

Công thức phân tử của saccarozơ là 

A. (C6H10O5)n  B. C12H22O11.   C. C6H12O6.  D. C12H22O6. 
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Câu 50: Chất không thủy phân trong môi trường axit là 

A. Glucozơ.  B. Saccarozơ.   C. Xenlulozơ.  D. 

Tinh bột. 

Câu 51: Cho m gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 

3,24 gam Ag. Giá trị của m là A. 2,70.  B. 1,35.   C. 5,40. 

 D. 1,80. 

Câu 52: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào ddFe2(SO4)3 dư.       (b) Cho bột Zn vào lượng dư ddHCl. 

(c) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ chứa bột CuO nung nóng. (d) Cho Ba vào lượng dư 

ddCuSO4. 

(e) Cho ddFe(NO3)2 vào ddAgNO3. 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại làA. 4. B. 3. 

 C. 2. D.1. 

Câu 53: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? 

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

Câu 54: Hóa chất nào sau đây dùng để làm mềm nước cứng toàn phần? 

A. HCl.  B. Ca(OH)2.   C. Na2CO3.  D. NaCl. 

Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH 

có nồng độ a%. Giá trị của a là 

A. 16.   B. 14.    C. 22.   D. 18. 

Câu 56: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? 

A. Fe3+.  B. Cu2+.   C. Fe2+.  D. Al3+. 

Câu 57: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?    

A. MgCl2 và KOH.        B. Cu(NO3)2 và HNO3.      

C. Al(NO3)3 và NH3.                  D. Ba(OH)2 và H3PO4. 

Câu 58: Nung 13,4 gam 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ, được 6,8 gam rắn và 

khí X. Khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan 

sau phản ứng là 

A. 5,8gam.  B. 6,5gam.   C. 4,2gam.  D. 6,3gam. 

Câu 59: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?    
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A. CH3CHO.           B. C2H5OH.             C. CH3COOH.           D. C2H6. 

Câu 60: Nguyên tử Clo có 17p, 18n, 17e. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử Clo là 

A. 52.   B. 35.    C. 34.   D. 36. 

Câu 61: Có các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.                    (b) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. 

(c) Sục khí CO2 vào dung dịch nước Javel.        (d) Nhúng lá Al vào dung dịch H2SO4 

đặc, nguội. 

(e) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF.    (f) Nhúng thanh Zn vào dung dịch CrCl3. 

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là A. 5.  B. 3.  C. 2.  

 D.4. 

Câu 62: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-

6,6. Số tơ tổng hợp là 

A. 2.   B. 3.    C. 5.   D. 4 . 

Câu 63: Polime nào dưới đây điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 

A. Polietilen.  B. Xenlulozơ triaxetat. C. Nilon-6,6.  D. Nilon-6. 

Câu 64: Kết quả thí nghiệm của các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, như sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

A Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Kết tủa Ag. 

B Cu(OH)2, ở nhiệt độ thường. Dung dịch xanh lam. 

C Nước brom Nhạt màu nước brom 

D Quỳ tím Hóa xanh 

Các chất A, B, C, D lần lượt là 

A. Etanal, metyl axetat, phenol, etylamin. 

B. Metyl fomat, axit fomic, glucozơ, metylamin. 

C. Metanal, glucozơ, fructozơ, metylamin. 

D. Metanal, metyl fomat, metylamin, glucozơ. 

Câu 65: Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng 

cách đẩy không khí và úp ngược bình. Khí X là 

 A. SO2.            B. NH3.             C. Cl2.            D. CO2. 
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Câu 66: Các kim loại nào trong dãy sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy 

luyện?   

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

Câu 67: Tiến hành các thí nghiệm sau:    

(a) Ngâm lá Cu trong dung dịch AgNO3.    

(b) Ngâm lá Zn trong dung dịch HCl loãng.    

(c) Ngâm lá Al trong dung dịch HCl.    

(d) Ngâm hợp kim Fe-Cu trong dung dịch HCl.    

(e) Để một vật bằng gang (hợp kim Fe-C) ngoài không khí ẩm.    

(g) Ngâm lá Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.   

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là  A. 4.          B. 3.         C. 2.        

  D. 1. 

Câu 68: Nhận xét nào sau đây không đúng?  

A. Glucozơ tan tốt trong nước và có vị ngọt. 

B. Fructozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.  

C. Đường glucozơ không ngọt bằng đường saccarozơ.  

D. Xenlulozơ bị thủy phân bởi dung dịch NaOH tạo glucozơ. 

Câu 69: Từ 16,2 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. 29,70.  B. 25,46.   C. 33,00.  D. 26,73. 

Câu 70: Cho các phát biểu sau: 

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. 

(b) Đipeptit là những peptit chứa 2 liên kết peptit. 

(c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. 

(d) Ở điều kiện thường, metylamin và etylamin là những chất khí có mùi khai. 

Số phát biểu đúng là  A. 3.   B. 4.    C. 2.  

 D. 1. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 71: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 ( axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 

2M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung 

dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 49,521.  B. 49,152.   C. 49,125.  D. 49,512.  

Câu 72: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit Y, thu được 3 mol glyxin, 1mol valin và 

1mol alanin. Khi thủy phân không hoàn toàn Y thu được các đipeptit Ala-Gly, Gly-Val 

và 1 tripeptit Gly-Gly-Gly. Cấu tạo của Y là 

A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.    B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. 

C. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.    D. Ala-Gly-Gly-Gly-Val. 

Câu 73: Cho 86 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe(NO3)2 và Mg tan hết trong 1540 ml 

dung dịch H2SO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y (chỉ chứa các muối trung hòa) 

và 0,04 mol N2. Cho KOH dư vào dung dịch Y rồi đun nhẹ thấy số mol KOH phản ứng 

tối đa là 3,15 mol và có m gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác, nhúng thanh Al vào Y sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhấc thanh Al ra cân lại thấy khối lượng tăng 28 gam 

(kim loại Fe sinh ra bám hết vào thanh Al). Biết rằng tổng số mol O có trong hai oxit ở 

hỗn hợp X là 1,05 mol. Nếu lấy toàn bộ lượng kết tủa ở trên nung nóng ngoài không khí 

thì thu được tối đa bao nhiêu gam oxit? 

A. 82.   B. 88.    C. 81.   D. 84. 

Câu 74: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 

một loại nhóm chức. 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y 

gồm 2 muối (trong đó có một muối có M ≤ 100), 1 andehyt no (thuộc dãy đồng đẳng của 

metanal) và nước. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì 

khối lượng kết tủa thu được là 

A. 108 gam.  B. 432 gam.   C. 162 gam.  D. 216 gam. 

Câu 75: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% 

về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lit H2 (đktc). Cho 3,2 lit 

dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 

m gam kết tủA. Giá trị của m là 

A. 54,6.  B. 23,4.   C. 27,3.  D. 10,4. 

Câu 76: X, Y, Z là ba peptit mạch hở, tạo được từ Ala, Val. Khi đốt cháy X, Y với số 

mol bằng nhau thì đều được lượng CO2 là như nhau. Đun nóng 37,72 gam hỗn hợp M 

gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng là 5: 5:1 

trong dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa 2 muối D, E với số mol lần lượt là 

0,11 mol và 0,35 mol. Biết tổng số mắc xích của X, Y, Z bằng 14. Phần trăm khối lượng 
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của Z trong M gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 8%.  B. 14%.  

 C. 12%.  D. 18%. 

Câu 77: Cho 2,4 gam bột kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch chứa 

FeSO4 0,2M và CuSO4 0,3M, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 6,0.   B. 6,4.    C. 5,4.   D. 6,2. 

Câu 78: Dung dịch X chứa các ion: Ba2+, Na+, HCO3
-, Cl- trong đó số mol Cl- là 0,24. 

Cho 1/2  dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 9,85 gam kết tủa. Cho 1/2  

dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Nếu đun 

sôi ddX đến cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 15,81.  B. 18,29.   C. 31,62.  D. 36,58. 

Câu 79: Có các dung dịch sau: phenylamoniclorua, axit aminoaxetic, ancol benzylic, 

metyl axetat, anilin, etylamin, natri axetat, metylamin, alanin, axit glutamic, natri 

phenolat, lysin. Số chất có khả năng làm đổi màu quỳ tím làA. 4.   B. 5. 

   C. 6.   D. 7. 

Câu 80: Cho chất hữu cơ A đơn chức (chứa các nguyên tố C, H, O) không có khả năng 

tráng bạC. A tác dụng vừa đủ với 96 gam dung dịch KOH 11,66%, sau phản ứng cô cạn 

dung dịch thu được 23 gam chất rắn Y và 86,6 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 

sản phẩm gồm 15,68 lit CO2 (đktc), 7,2 gam nước và một lượng K2CO3. Công thức cấu 

tạo của A là 

A. CH3COOC6H5.     B. HCOOC6H4CH3.  

C. CH3C6H4COOH.     D. C2H3COOC6H5. 

 

ĐỀ 23 

Câu 1: Có bốn 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: 

Thuốc thử 

 

Chất 

X Y Z T 

Dung dịch 

Ca(OH)2 
Kết tủa trắng Khí mùi khai 

Không có hiện 

tượng 

Kết tủa trắng, 

có khí mùi khai 

Nhận xét nào sau đây đúng? 
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      A. X là dung dịch NaNO3.                                       B. Y là dung dịch KHCO3. 

      C. T là dung dịch (NH4)2CO3.                                  D. Z là dung dịch NH4NO3. 

Câu 2: Cho các chất sau: fructozơ, saccarozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala, tinh bột, 

tripanmitin.Số chất có phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp là:  A. 6.                            

B. 5.                             C. 3.                              D. 4. 

Câu 3: Trong môi trường kiềm, dung dịch protein có phản ứng biure với 

A. NaCl.                      B. Mg(OH)2.                 C. Cu(OH)2.                  D. KCl. 

Câu 4: Cho các kim loại và các dung dịch: Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, HCl. 

Cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa 

học là: 

A. 7.                             B. 6.                              C. 5.                              D. 4. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Glyxin, valin, lysin, trong phân tử đều có một nhóm amino và một nhóm 

cacbonxyl. 

      B. Trong điều kiện thường, amino axit là chất rắn kết tinh. 

      C. Trùng ngưng axit –aminocaproic thu được policaproamit. 

      D. Amino axit có phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo X bằng 250ml dung dịch KOH 1,5M, đun 

nóng (lượng KOH được lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng). Cô cạn dung dịch sau 

phản ứng thu được 100,2 gam hỗn hợp chất rắn khan gồm 2 chất. Tên gọi của X là:   A. 

Trilinolein.              B. Tristearin.               C. Triolein.                  D. Tripanmitin. 

Câu 7: Cho 17,7 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCL 

thu được 28,65 gam muối. Công thức của phân tử X là:    A.CH5N.                      B. 

C2H7N.                   C. C3H9N.                    D. C4H11N. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Ion Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Ag+. 

      B. Kim loại có tính chất vật lí chung như: Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim là 

do sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. 

      C. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử. 

      D. Nguyên tắc để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại. 

Câu 9: Cho 10,8 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hết với 200ml dung dịch 

KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,3 gam chất rắn khan. Tên của X là: 
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A.  Axit axetic.              B. Axit fomic.             C. Axit acylic.              D. Axit 

propionic. 

Câu 10: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương? 

      A .Etanal.                       B. Axit axetic.             C. Fructozơ.                  D. Axit fomic. 

Câu 11: Để hòa tan vừa hết 24,4 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 cần vừa đủ 700ml dung 

dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối. Giá trị của m là: 

A. 93,0.                          B. 91,6.                      C. 67,8.                          D. 80,4.       

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3. 

(2) Cho dung dịch Na2SO4  vào dung dịch BaCl2. 

(3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3. 

(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2. 

(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3. 

(6) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?   A.4.      

B. 3.               C. 2.   D. 5. 

Câu 13: Dung dịch chất nào sau đây được dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh? 

A. HCl.                        B. HBr.                       C. HI.                              D. HF. 

Câu 14: Cho các phát biểu sau: 

(a) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 sau phản ứng thu được hai chất kết 

tủa. 

(b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng). 

(c) Hỗn hợp Cu, Fe3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong nước. 

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa hai muối. 

(e) Hỗn hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol tương ứng là 2:1) tan hoàn toàn trong nước dư. 

(f) Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa. 

Số phát biểu đúng là:     A.4.                               B. 5.                           C. 3.                               

D. 6. 

Câu 15: Cho các phản ứng: 

(a) 2 2 2Fe(OH) 2HCl FeCl 2H O     

(b) 2 2 4 4 2Ba(OH) H SO BaSO 2H O     

(c) 3 2 3 2KHCO KOH K CO H O     

(d) 2 2 2Ba(OH) 2HCl BaCl 2H O     

Phản ứng có phương trình ion thu gọn: 2H OH H O    là:    A.(a).                   B. (d).             

C. (c).             D. (b). 

Câu 16: Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa? 
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A. H2SO4.                      B. K2SO4.                                 C. HCl.                         D. AlCl3.  

Câu 17: Tác nhân gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu do chất nào sau đây? 

A. Khí cacbonic.             B.  Khí Clo.                 C.Khí hiđroclorua.       D. Khí cacbon 

oxit. 

Câu 18: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 14,9 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện 

cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm 15,1 gam thì ngừng điện 

phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Khối lượng kim loại thoát ra ở catot 

là: A.15,1.                          B. 6,4.                         C. 7,68.                          D. 9,6. 

Câu 19: Nhiệt phân 40,3 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu 

được khí O2 và 29,9 gam chất rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, MnO2 và KCl. Để hòa tan 

hoàn toàn Y cần vừa đủ dung dịch chứa 0,7 mol HCl. Phần trắm khối lượng KMnO4 bị 

nhiệt phân là:  A.50%.                         B. 80%.                       C. 75%.                          D. 

60%. 

Câu 20: Tiến hành lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn quá trình đạt 81%) rồi hấp thụ 

toàn bộ lượng CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 70 gam kết tủa. Giá trị m là:     

A.90.                     B. 150.              C. 120.               D. 70. 

Câu 21: Trong các polime: poli(etylen terephtalat), poliacrilonnitrin, polistiren, 

poli(metyl metacrylat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:   A.2.                               

B. 3.                             C. 4.                                D. 1. 

Câu 22: Cho ddchứa a mol H3PO4 vào dung dịch chứa 2,5a mol KOH, sau phản ứng thu 

được dung dịch chứa chất tan là: 

      A. KH2PO4, K2HPO4.           B. K3PO4, KOH.      C. H3PO4, KH2PO4.                                              

D. K2HPO4, K3PO4. 

Câu 23: Hỗn hợp X gồm ankan (a mol), anken, ankin (a mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam 

X cần V lít (đktc) O2 thu được (2b+5,6) gam CO2 và b gam H2O. Giá trị của V và m lần 

lượt là: 

A. 15,68 và 9,8.                B. 15,68 và 21.                C. 23,52 và 9,8.            D. 23,52 

và 26,6. 

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt. 

B. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. 

C. Khác với benzen, phenol phản ứng dêc dàng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường 

tạo thành kết tủa trắng. 

D. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3. 

Câu 25: Cho các phát biểu sau: 

(1) Kim loại Na, K đều khử nước ở điều kiện thường. 

(2) Để bảo quản natri, người ta ngâm natri trong dầu hỏa. 
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(3) Điện phân dung dịch CuSO4 thu được Cu ở anot. 

(4) Cho Na kim loại vào dung dịch FeSO4 thu được Fe. 

(5) Kim loại Fe có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân. 

Số phát biểu đúng là:5.                                 B. 2.                               C. 4.                             

D. 3. 

Câu 26: Kim loại nào sau đây không tan trong dd HCl  A.Mg.            B. Fe.              C. 

Zn.            D. Ag. 

Câu27: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra khí NO? 

A. CuO.                            B. Ca(OH)2.                    C. Cu.                         D. CaCO3. 

Câu 28: Tiến hành thí nghiệm khử oxit X thành kim loại bằng khí H2 (dư) theo sơ đồ 

hình vẽ: 

                            

Oxit X là:A.K2O.                             B. Al2O3.                          C. CuO.                         D. 

MgO. 

Câu 29: Nguyên tử của nguyên tố lưu huỳnh có số điện tích hạt nhân là 16. Số electron 

lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là:    A.2.                                  B. 4.                                  

C. 6.                              D. 8. 

Câu 30: Số đồng phân cấu tạo amin bậc 2 của C4H11N là:   A.3.                        B. 4.      C. 

8.                D. 9. 

Câu 31: Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong peptit mạch hở amino axit đầu N có nhóm NH2 

(b) Dung dịch Lysin làm quỳ tím hóa xanh. 

(c) 1 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol HCl. 

(d) 1 mol Val-Glu tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH. 

(e) Thủy phân hoàn toàn protein thu được các   amino axit. 

(f) Dung dịch protein có phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu tím đặc trưng. 

Số phát biểu đúng là:A.4.                                   B. 6.                                 C. 3.                             

D. 5. 

Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng: 

                                       

0Ni,t
2

3 2 2 2

X H  d Y

Y Na CH CH CH ONa H
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     Số chất X (mạch hở, có cấu tạo bền) thỏa mãn sơ đồ trên là: 

A. 3.                                 B. 5.                                   C. 2.                            D. 4. 

Câu 33: Cho các phát biểu sau: 

(1) Saccarozơ, amilozơ và xenlulozơ đều tham gia phản ứng thủy phân trong môi 

trường axit đun nóng. 

(2) Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức là (C6H10O5)n nhưng chúng không phải 

đồng phân của nhau. 

(3) Xenlulozơ được tạo bởi các gốc   glucozơ liên kết với nhau. 

(4) Thủy phân đến cùng amylopectin, thu được hai loại monosaccarit. 

(5) Dung dịch fructozơ có phản ứng tráng bạc. 

(6) Saccarozơ là một polisaccarit. 

Số phát biểu đúng là:A.3.                                  B. 4.                                C. 5.                             

D. 2. 

Câu 34: Cho m gam ancol no, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với CuO (dư) nung nóng, 

thu được hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2là 47/3) có chất hữu cơ Z và thấy khối 

lượng chất rắn giảm 9,6 gam. Mặt khác đốt a mol Z, thu được b mol CO2 và c mol H2O; 

với b=a+c. Giá trị của m là: 

A. 17,4.                            B. 37,2.                           C. 18,6.                         D. 34,8. 

Câu 35: Đốt cháy 16,64 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong oxi, thu được 23,68 gam hỗn 

hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn tiafn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được 

dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trog không khí 

đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Mặt khác, cho Y tác dụng với dung 

dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: 

A. 126,28.                               B. 128,44.                         C. 43,2.                          D. 

130,6. 

Câu 36: Hòa tan hết 14,3 gam hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, MgO, Mg và Al vào dung dịch 

gồm 0,03 mol KNO3 và 0,5 mol H2SO4 (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 

dung dịch Y chỉ chứa 59,85 gam muối và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 

có tỉ khối so với H2 bằng 4,5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,11 mol 

KOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 10 gam chất 

rắn. Phần trăm khối lượng Al có trong X là;  

      A. 22,66%.                               B. 28,50%.                         C. 42,80%.                    D. 

52,88%. 

Câu 37: X là axit hữu cơ đơn chức, mạch hở phân tử có một liên kết đôi C=C và có đồng 

phân hình học: Y, Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,26 

mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần 13,44 lít O2 (đktc) thu được 10,304 lít CO2 (đktc) và 

10,304 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong E là: 
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A. 7,77%.                              B. 32,08%.                         C. 48,65%.                      D. 

32,43%. 

Câu 38: Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt 

cháy hoàn toàn phần một bằng một lượng oxi vừa đủ thu được N2, CO2 và H2O (trong đó 

tổng số mol O2 và H2O là 0,885 mol). Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp 

X gồm Ala, Gly, Val. Cho X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1M, thu được dung 

dịch Y chứa 20,86 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 340ml dung dịch HCl 

1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:   A.31,32.                              B. 

24,92.                             C. 27,16.                          D. 21,48. 

Câu 39: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 Nhiệt phân AgNO3. 

 Cho CO dư qua Fe2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. 

 Điện phân dung dịch MgCl2. 

(d) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 

(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra kim loại là 

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 40: Cho m gam hỗn hợp X gồm valin, (H2N)3C4H3(COOH)4 tác dụng hết với 200ml 

dung dịch chứa NaOH 0,75M và KOH 0,85M, thu được dung dịch Y chứa 33,97 gam 

chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 275ml dung dịch H2SO4 1M. Phần trăm khối 

lượng của valin trong X là:  A.57,10%.        B. 42,90%.             C. 64,80%.                 D. 

36,70%. 

======= hết====== 

ĐỀ 24 

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. 

Xenlulozơ. D. Fructozơ. 

Câu 2: Poli vinyl clorua (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? 

A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CHCl. C. CH2=CH2. D. CH3-CH3. 

Câu 3: Cho ddNaOH vào dd chất X, thu được kết tủa màu trắng xanh, để ngoài không khí 

chuyển sang màu nâu đỏ. Chất X là  A. FeCl3. B. MgCl2. C. FeCl2. D. CuCl2. 

Câu 4: Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là 

A. C6H5CH2COOCH3.     B. CH3COOCH2C6H5.  C. CH3COOC6H5. D. C6H5COOCH3. 

Câu 5: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?  A. Fe. B. Ca. C. Na. D. Al. 

Câu 6: Chất bột X màu đỏ, được quét lên phía ngoài của vỏ bao diêm. Chất X là 

A. đá vôi. B. lưu huỳnh C. kali nitrat. D. photpho. 

Câu 7: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng cách dùng CO khử oxit của nó? 

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

Câu 8: Kim loại Mg không tác dụng được với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường? 

A. FeCl2. B. HCl. C. H2O. D. NaOH. 
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Câu 9: Công thức của thạch cao sống làA. CaSO4. B. CaCO3. C. CaSO4.2H2O

 D. CaCl2. 

Câu 10: Lysin có công thức phân tử làA. C2H5NO2. B. C6H14O2N2. C. C5H9NO4

 D. C6H12N2O4. 

Câu 11: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?A. Cr2O3. B. Fe2O3. C. CrO3. D. 

FeO. 
Câu 12: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng bé nhất? 

A. Na. B. Al. C. Li. D. Os. 

Câu 13: Cho m gam một amin đơn chức ác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 

1M thu được 8,15 gam muối. Công thức phân tử của amin là  A. C2H7N. B. C4H9N.

 C. C2H5N. D. C4H11N. 

Câu 14: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- Ō H2O? 

KOH + HF  KF + H2O. 

H3PO4 + 3NaOH Na3PO4 + 3H2O. 

Ba(OH)2 + 2HNO3   Ba(NO3)2 + 2H2O. 

Ba(OH)2 + H2SO4   BaSO4 + 2H2O. 

Câu 15: Người ta thu khí X sau khi điều chế như hình vẽ bên dưới. 

 
Trong các khí: N2, Cl2, SO2, NO2, số chất thoả mãn là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 

Câu 16: Cho m gam glucozơ tráng bạc hoàn toàn được 32,4 gam Ag. Hiệu suất phản ứng 

100%. Giá trị m bằng 

A. 16,2. B. 18,0. C. 13,5. D. 27,0. 

Câu 17: Từ CO2 và H2O, dưới tác dụng của diệp lục, phản ứng quang hợp tạo thành chất 

X. Thuỷ phân X trong môi trường axit tạo thành chất Y. Chất Y lên men tạo thành chất Z 

và CO. Chất X và Z lần lượt là 

A. saccarozơ, glucozơ. B. xenlulozơ, glucozơ. C. tinh bột , etanol. D. tinh 

bột,glucozơ. 

Câu 18: Vật liệu polime dùng để bện sợi “len” để đan áo rét là 

A. polistiren. B. polibutadien. C. polietilen. D. poliacrilonitrin. Câu 19: Cho các 

chất sau: Al2O3, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3, Na2O. Số chất tan được trong dung dịch NaOH 

loãng là 

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

Câu 20: Cho các chất sau: phenyl amoniclorua, anilin, metyl axetat, natri axetat. Số chất 

phản ứng được với dung dịch NaOH là 

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

Câu 21: Cho từ từ đến hết 350 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl3  

1M, sau khi các 
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phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 12,4. B. 7,8. C. 15,6. D. 3,9. 

Câu 22: Cho m gam Fe tác dụng với oxi thu được 23,2 gam Fe3O4. Giá trị của m là 

A. 16,8. B. 11,2. C. 8,4. D. 5,6. 

Câu 23: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 Đốt Mg trong oxi. 

 Để vật bằng gang trong không khí ẩm. 

 Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch FeSO4. 

 Quấn sợi dây đồng và sợi dây nhôm rồi nhúng vào dung dịch NaCl. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa học là 

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

Câu 24: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C4H8O2, thu được ancol Y. Oxi 

hoá Y thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 

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

Câu 25: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 Nhiệt phân AgNO3. 

 Cho CO dư qua Fe2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. 

 Điện phân dung dịch MgCl2. 

(d) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 

(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra kim loại là 

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 26: Khi cho 0,3 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi 

phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 24 gam và tổng khối lượng sản phẩm 

hữu cơ thu được là 59,4 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trến là? 

A. 6. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 27: Hỗn hợp X gồm một ancol no đơn chức và một ancol no hai chức đều mạch 

hở. Cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 0,07 gam khí. Đốt cháy m gam X thu 

được 0,1 mol CO2 và 2,7 gam nước. Giá trị của m là ? 

A. 4,56 B. 2,62 C. 4,3 D. 1,68 

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl acrylat, axit 

axetic, metyl axetat (trong đó số mol vinyl acrylat bằng tổng số mol axit axetic và 

metylaxetat) cần vừa đủ V lít O2, thu được hỗn hợp Y gồm CO2 và 30,6 gam nước. Dẫn 

Y qua dung dịch chứa 2 mol Ca(OH)2 đến phản ứng hoàn toàn được m gam kết tủa. Giá 

trị của V và m là 

A. 57,12 và 200. B. 52,64 và 200. C. 57,12 và 160. D. 52,64 và 160. 

Câu 29: Cho các phát biểu sau: 

) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng. 

 Nhỏ dung dịch Ba(OH)2  vào dung dịch (NH4)2SO4  đun nóng nhẹ thu được kết tủa 

trắng và có khí thoát ra. 

 Dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ làm mềm được nước cứng toàn phần. 

 Thạch cao khan dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương. 

) Xesi được ứng dụng trong chế tạo tế bào quang điện. Số phát biểu đúng là 
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A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 

Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng tỷ lệ):  

HCOOH X + Y;  

X + Z  T;  

T + HO-CH2- CH2-OH  G + H2O.  

Trong các chất X, Y, Z, T, G, số chất vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng với NaOH 

là 

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

Câu 31: Cho các phát biểu sau: 

 Vỏ bánh mì khi ăn sẽ ngọt hơn ruột bánh mì. 

 Có thể phân biệt len (lông cừu) và “len” (tơ nitron) bằng cách đốt. 

 Để hạn chế vị tanh của cá, khi nấu canh cá người ta nấu với các loại có vị chua như me, 

sấu, khế... 

(d) Thành phần chủ yếu của khí biogas là metan. 

(e) Tơ tằm là một loại protein đơn giản. 

 Dầu mỡ để lâu trong không khí bị ôi thiu do liên kết đôi C=C bị oxi hoá bởi oxi không 

khí.. Số phát biểu đúng là 

A. 6. B. 4. C. 5. D. 3. 

Câu 32: Dung dịch X gồm K2HPO4 1M và NaH2PO4 1M. Dung dịch Y gồm Na3PO4 

1M và NaOH 1M. Cho 100 ml dung dịch X vào 200 ml dung dịch Y, thu được dung 

dịch E. Cô cạn cẩn thận dung dịch E thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 81,0. B. 66,6. C. 64,8. D. 63,4. 

Câu 33: : Tiến hành các thí nghiệm sau: 

a) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4. 

b) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội. 

c) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2. 

d) Cho lá kim loại Mg-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn  điện hóa là  A.2. B. 3.

 C. 4. D. 1. 

Câu 34: Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ thấy thể tích 

khí thoát ra ở cả 2 điện cực (V lít) và thời gian điện phân (t giây) phụ thuộc nhau như 

trên đồ thị. 

 
Nếu điện phân dung dịch trong thời gian 2,5a giây rồi cho dung dịch sau điện phân tác 
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dụng với lượng Fe dư (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5) thì lượng Fe tối đa đã 

phản ứng là 

A. 7,0. B. 4,2. C. 6,3. D. 9,1. 

Câu 35: Cho hỗn hợp E gồm X (C6H16O4N2) và Y (C9H23O6N3, là muối của axit 

glutamic) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH thu được 7,392 lít hỗn hợp hai amin 

no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng, có tỷ khối so với H2 là 107/6) và dung dịch T. Cô cạn 

T, thu được m gam hỗn hợp G gồm ba muối khan trong đó có 2 muối có cùng số nguyên 

tử cacbon trong phân tử. Giá trị của m là 

A. 55,44. B. 93,83. C. 51,48. D. 58,52. 

Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 42,2 gam hỗn hợp Na, K, BaO và Al2O3 vào nước được dung 

dịch X và 4,48 lít H2. Cho X tác dụng với dung dịch chứa đồng thời 0,2 mol H2SO4 và 

0,5 mol HCl được dung dịch Y chứa 41,65 gam hỗn hợp chất tan và 38,9 gam kết tủa Z. 

Trong hỗn hợp ban đầu, chất nào có số mol lớn nhất? 

K. B. BaO. C. Na. D. Al2O3. 

Câu 37: Crackinh hoàn toàn x mol một ankan X thu được 4x mol hỗn hợp Y gồm các 

hidrocacbon. Biết tỷ khối của Y so với H2 là 12,5. Phần trăm theo khối lượng của 

hidrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Y là 

A. 56%. B. 16%. C. 28%. D. 44% 

Câu 38: X và Y là hai axit cacboxylic đơn chức (trong đó có một axit có một liên kết 

đôi C=C, MX < MY), Z là este đơn chức, T là este 2 chức (các chất đều mạch hở, phân 

tử không có nhóm chức nào khác, không có khả năng tráng bạc). Cho 38,5 gam hỗn hợp 

E gồm X, Y, Z, T tác dụng vừa đủ với 470 ml dung dịch NaOH 1M được m gam hỗn 

hợp 2 muối và 13,9 gam hỗn hợp 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử C trong 

phân tử. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp muối cần vừa đủ 27,776 lít O2 thu được 

Na2CO3 và 56,91 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm theo khối lượng của T 

trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 41. B. 66. C. 26. D. 61. 

Câu 39: Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở X, Y, Z (phân tử không chứa nhóm chức nào 

khác, MX < MY < MZ < 260). Cho 52,7 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 620 ml 

dung dịch NaOH 1M được m gam một muối duy nhất và a gam hỗn hợp 3 ancol. Mặt 

khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 9,61 gam hỗn hợp ancol nói trên thì thu được 6,944 lít CO2 

và 8,37 gam nước. Tổng số nguyên tử H trong phân tử X, Y, Z là 

A. 28. B. 32. C. 30. D. 26. 

Câu 40: Để m gam hỗn hợp E gồm Mg, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu 

được 16,8 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Hoà tan hoàn toàn hỗn 

hợp X cần tối đa 0,5625 mol HNO3 thu được 1,12 lít NO và dung dịch Y. Dung dịch Y 

tác dụng tối đa với dung dịch chứa 20,25 gam NaOH. Giá trị của m là 

A. 11,2. B. 12,0. C. 14,4. D. 15,6. 

 

ĐỀ 25 

Câu 41: Chất nào sau đây là đisaccarit?  A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Fructozơ. D. 

Saccarozơ. 

Câu 42: Nhúng giấy quì tím vào dung dịch chất nào sau đây, quì tím sẽ chuyển sang màu 

xanh? 
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A. CH3NH2. B. C6H5NH2. C. H2NCH2COOH. D. CH3COOH. 

Câu 43: Kim loại nào dẻo tốt nhất?    A. Cu. B. Ag. C. Al. D. Au. 

Câu 44: Kim loại Al  không tan được trong dd:    A. AgNO3 .B. H2SO4 đặc nguội.C. 

HNO3 loãng.D. FeCl2 . 

Câu 45: Nguyên tắc chung để điều chế  kim loại là 

A. Khử ion kim loại. B. Oxi hóa kim loại.        C. Oxi hóa ion kim loại. D. 

Khử kim loại. 

Câu 46: X là chất dinh dưỡng có giá trị của con người. Trong y học, X được dùng làm 

thuốc tăng lực cho người bệnh. Chất X là     A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. 

Tinh bột. D. Etanol. 

Câu 47: Kim loại nào sau đây tác dụng được với H2O ở điều kiện thường?  A. Ag. B. Fe.

 C. Na. D. Al. 

48: Chất nào sau đây là hợp chất đa chức?A. C2H5OH.B. CH2(COOCH3)2.C. 

H2NCH2COOH. D. CH3COOHCâu 49: Công thức của Metyl axetat là 

A. HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. 

Câu 50: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? 

A. Tơ nitron. B. Tơ visco. C. Tơ capron. D. Tơ nilon-6,6. 

Câu 51: Dung dịch 37-40% fomanđêhit trong nước gọi là fomalin (còn gọi là fomon) 

được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,…. Công thức của 

fomanđêhit là 

A. CH3CHO. B. CH3COOH. C. HCHO. D. C2H5OH. 

Câu 52: Glyxin (H2NCH2COOH) tác dụng được với cả dung dịch HCl và NaOH, chứng 

tỏ Glyxin có tính chất 

A. Trung tính. B. Lưỡng tính . C. Bazơ. D. Axit. 

Câu 53: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  Cao su Buna. Hai chất X, Y lần 

lượt là 

A. CH3CH2OH và CH3CHO. B. CH3CH2OH và CH2=CH2. 

C. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. 

Câu 54: Dãy nào sau đây chứa các ion cùng tồn tại đồng thời trong một dung dịch? 

A. Ag+, Al3+, PO4
3-, Cl-. B. NH4

+, Na+, CO3
2-, OH-. C. K+, Zn2+, Cl-, SO4

2-.

 D. Ba2+, Mg2+, CO3
2-, Cl-. 

Câu 55: Cho dãy các chất: glucozơ, metylfomat, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất 

trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là          A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 56: Đun nóng 15 gam dd glucozơ với lượng AgNO3 /dd NH3 dư  với hiệu suất 60%, 

thu được 4,32 gam bạc. Nồng độ phần trăm của dung dịch glucozơ là A. 24 %. B. 20 

%. C. 14,4 %. D. 40 %. 

Câu 57: Cho 200ml dung dịch KOH 3,2M vào 100ml dung dịch AlCl3 2M, sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là      A. 12,48. B. 

15,6. C. 16,64. D. 3,12. 
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Câu 58: Sơ đồ điều chế và thu khí Y bằng cách nung bột rắn như hình vẽ sau:

                                                                                                                      

   

 Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? 

A. 2NH4Cl + Ca(OH)2 

0t  CaCl2 + 2NH3 + 2H2O.          B. C3H7COONa + NaOH 
0t   C3H8 + Na2CO3 .

 

C. 2KMnO4 

0t  K2MnO4 + MnO2 + O2.                            D. 2NaHCO3 
0tNa2CO3 + CO2 + H2O.

 

Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn một lượng amin no, đơn, hở thu được 13,2 gam CO2 và 1,12 

lít N2 (đktc). Công thức phân tử của X là     A. C2H7N. B. C3H9N. C. C2H5N. D. 

C3H7N. 

Câu 60: Cho 12,8 gam Cu và 6,5 gam Zn tác dụng với lượng dư ddHCl. Sau khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn,  thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là  A. 6,72 lít. B. 

4,48 lit. C. 2,24 lít. D. 3,36 lít. 

Câu 61: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có tỉ lệ số mol lần lượt là 

1:1:1:2. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa  A. KCl, 

KOH.               B. KCl.          C. KCl, BaCl2. D. KCl, KHCO3, NH4Cl, BaCl2. 

Câu 62: Cho các phát biểu sau: 

(1) Phản ứng este hoá là phản ứng một chiều.         (2) Phân tử amilopeptin có cấu trúc 

mạch nhánh. 

(3) Các polipeptit luôn có phản ứng với Cu(OH)2  tạo thành dung dịch có màu tím 

xanh. 

(4) Tơ visco và tơ tằm đều có nguồn gốc từ polime thiên nhiên.  

 Số câu phát biểu đúng là       A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Câu 63: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:                                                                                                 

 (a) X + 2NaOH 
0tX1 + X2 + H2O.                         (b) X1 + H2SO4 X3 

+ Na2SO4.                  (c) nX3 + nX4 
0t

xt
poli(etylen terephtalat) + 2nH2O.

 (d) X3 + 2X2 
 



0
2 4H SO dÆc ;t

X5 + 2H2O. 
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Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C9H8O4; X1, X2, X3, X4, X5 là 

các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5 là:      A. 118. B. 90. C. 

194. D. 222. 

Câu 64: Trong các chất: m-HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, 

(CH3NH3)2CO3, HOOCCH2CH(NH2)COOH, ClH3NCH(CH3)COOH. Có bao nhiêu chất 

mà 1 mol chất đó phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH?      A. 5. B. 3. C. 6. D. 4. 

Câu 65: Thủy phân hoàn toàn chất béo X, thu được 2 axit béo và glixerol. Số công thức 

cấu tạo phù hợp với X là                     A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. 

Câu 66: 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. Cho 30,4 gam Y tác dụng với Na dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). B. Z có 2 đồng phân 

cấu tạo thỏa mãn đk bài toán.    C. % khối lượng của cacbon trong X là 53,8 %.   D. 

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

Câu 67: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilen, 0,1 mol metylaxetilen, 0,1 mol isopren và 

0,7 mol H2 vào bình kín có xúc tác Ni nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp 

Y có tỉ khối hơi so với He là d. Khi cho Y lội qua dung dịch Br2 dư thấy có 48 gam 

brom tham gia phản ứng. Giá trị của d là 

 A. 5,7840. B. 4,6875. C. 6,215. D. 5,7857. 

Câu 68: Các hiđroxit: NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 được kí hiệu ngẫu nhiên là 

X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi ở bảng sau:   

 X Y Z T 

Tính tan Tan Không tan Không tan Tan 

Phản ứng với 

NaOH 

Không xảy ra 

phản ứng 

Không xảy ra 

phản ứng 

có xảy ra phản 

ứng 

Không xảy ra 

phản ứng 

Phản ứng với 

Na2SO4 

Không xảy ra 

phản ứng 

Không xảy ra 

phản ứng 

Không xảy ra 

phản ứng 

Phản ứng tạo 

kết tủa trắng 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là                                                                                                                                  

  

A. NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2.   B. NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, 

Ba(OH)2.                                                                C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, 

NaOH..   D. Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH.                                            

Câu 69: Cho các phát biểu sau:                                                                                                                                              

(1). Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư.                                                                                     

(2). Nhỏ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa.                                                                             
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(3). Trong ăn mòn điện hóa, ở cực âm có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn.                                                                

(4). Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.                                                                                                                

(5). Cho kim loại Zn dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa 1 

muối tan.                                      (6). Cho khí CO dư qua hỗn hợp bột Al2O3 và CuO 

nung nóng, thu được Al và Cu.                                                             

 Số phát biểu đúng làA. 5. B. 3. C. 4. D. 2.                                                                                                         

Câu 70: Cho Aminoaxit X (có 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH) chứa 18,67% N về khối 

lượng. X tạo heptapeptit Y. Y có phân tử khối là:            A. 417. B. 474. C. 

399. D.471.                                                                                                     

Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau:                                                                                                                         

 (a) Sục khí CO2 dư vào ddCa(OH)2.                 (b) Cho dung 

dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.                  (c) Cho ddFe(NO3)2 vào ddAgNO3 

dư.   (d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.        

 (e) Cho ddAgNO3 vào ddH3PO4.               (g) Sục khí H2S vào dung 

dịch FeCl3.                                          Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí 

nghiệm thu được kết tủa là: A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.              

Câu 72: Cho m gam bột Fe vào 200ml dd chứa HCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,2M. Lắc đều 

cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được 0,75m gam hỗn hợp kim loại và 

V lít khí NO (ở đktc, duy nhất). Giá trị của m và V lần lượt là    A. 3,84 và 0,448.   

 B. 5,44 và 0,448.    C. 5,44 và 0,896.    D. 9,13 và 2,24.                                  Câu 

73. Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin tác dụng với ddHCl dư thu được 

(m + 13,87) gam muối. Mặt khác, lấy m gam X tác dụng với ddKOH dư thu được (m + 

17,48) gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là     A. 41,06.   

 B. 39,60.    C. 32,25.    D. 33,75                                                                      

Câu 74: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

a) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4. 

b) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội. 

c) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2. 

d) Cho lá kim loại Mg-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn  điện hóa là  A.2. B. 3.

 C. 4. D. 1. 

Câu 75. Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, cường độ dòng điện I = 2A. Sau 

thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm là a gam và catot chỉ thu được kim loại. Sau 

thời gian 2t giây khối lượng dung dịch giảm (a + 5,36) gam (biết a > 5,36) và thu được 

dung dịch X. Biết dung dịch X hòa tan tối đa được 3,36 gam Fe (sản phẩm khử của N+5 

chỉ là NO). Coi lượng nước bay hơi trong quá trình điện phân không đáng kể, bỏ qua sự 

hoàn tan của khí trong nước. Giá trị của t là     A. 5790.    B. 4825.   

 C. 3860.    D. 7720.         Câu 76.  Cho 4,68 gam hỗn hợp X gồm Cu và 

Fe3O4 tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 0,1M (dư 25% so với lượng cần phản 

ứng) thu được dung dịch Y và một phần chất rắn không tan. Thêm dung dịch AgNO3 
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đến dư vào bình phản ứng, thu được kết tủa Z. Biết rằng sản phẩm khử của N+5 là khí 

NO, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng kết tủa Z là    A. 7,985 gam.  

 B. 18,785 gam.   C. 17,350 gam.   D. 18,160 gam.  Câu 77. Axit hữu cơ 

đơn chức X mạch hở phân tử có một liên kết đôi C=C và có đồng phân hình học. Hai 

ancol Y, Z là đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp E 

gồm X, Y, Z cần 13,44 lít O2 (đktc) thu được 10,304 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. 

Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là                                             A. 

32,08%.   B. 7,77%.   C. 32,43%.   D. 48,65%.                                

Câu 78. Lấy m gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3, FeS2 (trong đó nguyên tố oxi 

chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung trong bình chứa 0,16 mol O2, sau phản ứng 

hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X không chứa nguyên tố lưu huỳnh và hỗn hợp khí 

Y (có tỉ khối so với H2 là 27). Cho X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl và 0,03 mol 

NaNO3, sau phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch thu được chỉ chứa muối clorua và 1,12 lít 

(đktc) hỗn hợp hai khí thoát ra có khối lượng là 0,66 gam (trong đó có một khí hóa nâu 

ngoài không khí). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?                          A. 23.

 B. 22. C. 24. D. 25.                                         Câu 

79. Cho X là axit cacboxylic đa chức (có MX < 200); Y, Z, T là ba ancol đơn chức có 

cùng số nguyên tử cacbon và trong phân tử mỗi chất có không quá một liên kết π; E là 

este đa chức tạo bởi X, Y, Z, T. Lấy m gam hỗn hợp Q gồm X, Y, Z, T, E tác dụng vừa 

đủ với dung dịch NaOH 18% thu được hỗn hợp G gồm các ancol có cùng số mol và dung 

dịch chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 26,86%. Cô cạn dung dịch này, rồi đem toàn 

bộ muối khan đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư, sau phản ứng thu được H2O, 0,09 mol 

Na2CO3 và 0,15 mol CO2. Cho G vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 38,5 

gam và có 0,33 mol khí thoát ra. Phát biểu không đúng về các chất trong hỗn hợp Q là               

  

A. Phần trăm số mol X trong Q là 6,0 B. Số nguyên tử H trong E là 20.                        

  

C. Tổng khối lượng các ancol trong m gam Q là 35,6 gam.          D. Giá 

trị m là 46,12.                                           

 Câu 80. Cho hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit 

có dạng  H2NCnHmCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được 

dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 

(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau 

phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của 

m gần nhất với giá trị nào sau đây?                     A. 30.   B. 28.   C. 35.  

 D. 32.                                           ---------Hết--------- 

ĐỀ  26  

   Câu 1. Trong các kim loại: Zn, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là 
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 A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Zn. 

Câu 2. Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có 

màng ngăn). X là  

 A. Na2SO4. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. NaCl. 

Câu 3. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? 

 A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.  B. Quá trình quang 

hợp của cây xanh. 

 C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.  D. Quá trình đốt nhiên liệu 

trong lò cao. 

Câu 4. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic là  

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

Câu 5. Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 tạo thành kết tủa có màu  

 A. nâu đen. B. trắng. C. xanh thẫm. D. xanh. 

6. Dd chất nào sau đây k0 làm quỳ tím chuyển màu? A. Etylamin.B. Anilin.C. 

Metylamin.D. Trimetylamin. 

Câu 7. Ở điều kiện thường, cho nhôm vào dung dịch nào không xảy ra không ứng?  

 A. dung dịch HCl.  B. dung dịch NaOH.  C. dung dịch MgCl2.  D. 

dung dịch CuCl2.  

Câu 8. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch 

HCl?  

 A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlO2. D. Al(OH)3. 

Câu 9. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 

 A. Xenlulozơ.  B. Poli(vinyl clorua).  C. Poli(etylen 

terephatalat). D. Nilon-6,6. 

Câu 10. Kim loại crom tan được trong dung dịch 

 A. HNO3 đặc, nguội. B. H2SO4 đặc, nguội. C. HCl nóng. D. NaOH 

loãng. 

Câu 11. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được sản phẩm là  

 A. saccarozơ.  B. glucozơ.  C. amilozơ.  D. fructozơ. 

Câu 12. Đốt cháy photpho trong khí oxi dư thu được sản phẩm chính là A. P2O3. B. PCl3. 

C. P2O5.D. H3PO4.  

Câu 13. Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X 

là   

 A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%. 

Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 12,4 gam Na2O vào 87,6 gam nước, thu được dung dịch KOH 

có nồng độ x%. Giá trị của x là  A. 16. B. 18. C. 22. D. 14. 

Câu 15. Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl 

propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là  A. 2.

 B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 16. Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ trong môi trường axit rồi cho sản phẩm 

tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng. thu được 38,88 gam Ag. Giá trị 

m là 

 A. 46,17. B. 30,78. C. 15,39. D. 16,2. 
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Câu 17. Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH3CH3 tác dụng vừa đủ với 200 

ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là  A. 

19,6. B. 9,8. C. 16,4. D. 8,2. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đay sai? 

A. Tinh bột gồm 2 loại polime là amilozơ và amilopectin. B. Xenlulozơ và tinh bột có 

M  bằng nhau. 

C. Tinh bột là lương thực cơ bản của con người.   D. T/phần chính của sợi bông, gỗ, 

nứa là xenlulozơ. 

Câu 19. Muối nào sau đây là muối axit?  A. NaHCO3.  B. BaCl2.  C. K2SO4.  D. 

(NH4)2CO3.  

Câu 20. Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn 

hợp các chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là  

 A. C6H10O4. B. C6H10O2. C. C6H8O2. D. C6H8O4. 

Câu 21. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 (1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào ddCuSO4. 

 (2) Cho lá thép để trong không khí ẩm thời gian thấy thanh thép bị gỉ. 

 (3) Nhúng thanh sắt vào ddFeCl3.   (4) Cho lá kim loại Fe-Cu vào dung 

dịch H2SO4 loãng. 

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học là     A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 22. Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn 

hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X 

thoản mãn tính chất trên là  

 A. 2. B. 8. C. 4. D. 1. 

Câu 23. Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) 

H2SO4, (6) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dd phản ứng được với Cu là A. 2. B. 5.

 C. 3. D. 4.  

Câu 24. Cho các loại tơ sau: nilon-6, visco, xenlulozơ axetat, nitron, enang, nilon-6,6. 

Số tơ thuộc tơ tổng hợp là A. 4.  B. 6.  C. 5.  D. 3. 

Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 21,24 gam hỗn hợp gồm muối hiđrocacbonat (X) và muối 

cacbonat (Y) vào nước thu được 200 ml dung dịch Z. Cho từ từ 200 ml dung dịch 

KHSO4 0,3M và HCl 0,45M vào 200 ml dung dịch X, thu được 1,344 lít khí CO2 

(đktc) và dung dịch T. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào T, thu được 49,44 gam kết tủa. 

Biết X là muối của kim loại kiềm. Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. (X) là muối natri hiđrocacbonat chiếm 59,32% về khối lượng hỗn hợp. 

 B. (X) và (Y) đều có tính lưỡng tính. 

 C. (Y) là muối kali cacbonat chiếm 57,63% về khối lượng hỗn hợp. 

 D. (X) và (Y) đều bị phân hủy bởi nhiệt. 

Câu 26. Đốt a mol X là trieste của glixerol và các axit đơn chức, mạch hở thu được b mol 

CO2 và c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) 

thu được 133,5 gam Y. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 500 ml NaOH 1M đến 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu 

được là  

 A. 139,1 gam.  B. 138,3 gam.  C. 140,3 gam.  D. 112,7 gam.  
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Câu 27. X có công thức phân tử C10H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ 

lệ mol): 

 C10H8O4 + 2NaOH 
o

2H O, t
  X1 + X2 X1 + 2HCl   X3 + 2NaCl 

 nX3 + nX2 
ot

  poli(etylen-terephtalat) + 2nH2O 

Phát biểu nào sau đây sai ? 

 A. Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X3. B. Dung dịch X3 có thể làm quỳ 

tím chuyển màu hồng, 

 C. Dd X2 hoà tan Cu(OH)2 tạo dd phức chất có màu xanh lam. D. Số 

nguyên tử H trong X3 bằng 8. 

Câu 28. Tiến hành các thí nghiệm sau:  

 (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch 

NaOH. 

 (c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.  (d) Cho bột Fe dư vào 

dung dịch FeCl3. 

 (e) Hoà tan hỗn hợp rắn gồm Na và Al (có cùng số mol) vào lượng nước dư. 

 (f) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeCl2. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu được chứa một muối tan làA. 

6.B. 5.C. 4. D. 3. 

Câu 29. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

   (a) Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. 

   (b) Cho từ từ dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa 1,5a mol AlCl3. 

   (c) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KOH và KAlO2. 

   (d) Cho KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2. 

   (e) Cho dung dịch chứa a mol FeCl2 vào dung dịch chứa amol AgNO3. 

   (g) Cho a mol Zn vào dung dịch chứa 3a mol HCl được dung dịch X. Cho từ từ 5a mol 

KOH vào X. 

   (h) Thổi CO2 đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 5. B. 4. 

 C. 6.  D. 7.  

Câu 30. Cho các phát biểu sau: 

 (a) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc -glucozơ.        (b) Oxi hóa glucozơ, thu 

được sobitol. 

(c) Trong ptử fructozơ có một nhóm –CHO.(d) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc 

súng không khói. 

(e) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm –OH. (g) Saccarozơ bị 

thủy phân trong mtr kiềm. 

Số phát biểu đúng là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 31. Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng trong lọ không dán 

nhãn thì thu được kết quả sau: 

 - X đều có phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3. 

 - X đều không phản ứng với dung dịch HCl và HNO3. 

X là dung dịch nào sau đây? A. AgNO3. B. MgCl2. C. KOH. D. 

Ba(HCO3)2. 
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Câu 32. Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilen; 0,1 mol vinylaxetilen và 0,3 mol hiđro 

với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng 10,75. Cho 

toàn bộ Y vào dung dịch brom dư thấy có tối đa a mol brom phản ứng. Giá trị của a là

 A. 0,3. B. 0,2. C. 0,4.  D. 0,05. 

Câu 33. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung 

dịch Y. Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả 

hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anot bằng 4 lần số mol khí thoát 

ra từ catot. Giả sử các khí sinh ra không hoà tan trong nước. Phần trăm khối lượng của 

CuSO4 trong X là A. 61,70%. B. 44,61%. C. 34,93%. D. 50,63%. 

Câu 34. Hỗn hợp X gồm một số amino axit (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2, không 

có nhóm chức khác). Trong hỗn hợp X, tỉ lệ khối lượng của oxi và nitơ tương ứng là 192 

: 77. Để tác dụng vừa đủ với 19,62 gam hỗn hợp X cần 220 ml dung dịch HCl 1M. Mặt 

khác đốt cháy hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) thu được 27,28 gam 

CO2 (sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2). Giá trị của V là 

 A. 17,472.  B. 16,464.  C. 16,576.  D. 16,686.  

Câu 35. Một loại khoai chứa 30% tinh bột. Người ta dùng loại khoai đó để sản xuất ancol 

etylic  bằng phương pháp lên men. Khối lượng khoai cần dùng để sản xuất 100 lít ancol 

etylic 400 (khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml, hiệu suất cả quá trình là 80%) có 

giá trị gần nhất với  

 A. 150 kg. B. 235 kg. C. 187 kg. D. 246 kg 

Câu 36: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

a) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4. 

b) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội. 

c) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2. 

d) Cho lá kim loại Mg-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn  điện hóa là  A.2. B. 3.

 C. 4. D. 1. 

Câu 37. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng 

sinh ra khí Z: 

 
Cho các phản ứng hoá học sau: 

 (1) CaSO3 + HCl 
ot

CaCl2 + SO2 + H2O (2) CuO + CO
ot

Cu + CO2 

 (3) C + Fe3O4 
ot

  Fe + CO2 (4) Fe2O3 + 3H2

ot
 2Fe + 3H2O 

Số phản ứng thoả mãn thí nghiệm trên là 

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

Câu 38. Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, no mạch hở (MX < MY), T là este hai 

chức tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam hỗn hợp E 
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gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 7,168 lít CO2 và 5,22 gam nước. Mặt 

khác 8,58 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thu được 17,28 

gam Ag. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 

ml dd NaOH 1M là A. 12,08.  B. 10,10.  C. 9,06.  D. 11,04. 

Câu 39. Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan hoàn 

toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) và 0,55 mol HCl, thu 

được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 

0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến 

khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá 

trị nào sau đây?     A. 48,54 B. 52,52. C. 43,45. D. 38,72. 

Câu 40. Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4, este C5H11O2N. 

Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau 

phản ứng thu được m gam rắn khan và 1,25 gam hỗn hợp hơi Z (chứa các hợp chất 

hữu cơ). Cho toàn bộ lượng Z thu được tác dụng với Na dư thấy thoát ra 0,448 lít 

khí H2 (đktc). Còn nếu đốt cháy hoàn toàn Z thì thu được 1,76 gam CO2. Giá trị của 

m là    A. 7,45.   B. 7,17.  C. 6,99. D. 7,67. 

 

ĐỀ 27  

Câu 1. Có 4 dung dịch: natri clorua, ancol  etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 

mol/l. Khả năng dẫn điện của các dd  đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau: 

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 .                  B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < 

K2SO4. 

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl.              D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < 

K2SO4. 

Câu 2. Cho các ion kim loại. Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là 

A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+. B. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+. 

C. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+. D. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+. 

Câu 3. Kim loại nào sau dẫn điện tốt nhất?  A. Cu.  B. Ag. 

 C. Au.  D. Al.  

Câu 4. Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có: 

 A. Một chất khí và hai chất kết tủa. B. Một chất khí và không chất kết tủa. 

 C. Một chất khí và một chất kết tủa. D. Hỗn hợp hai chất khí. 

Câu 5.  Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. NaHCO3. B. Zn(OH)2.C. 

Al2O3. D. AlCl3. 

Câu 6. Hòa tan nhôm vào dung dịch NaOH, chất bị khử trong phản ứng là 

A. NaOH.   B. H2.     C. Al.       D. H2O. 

Câu 7. Tiến hành bốn thí nghiệm sau: 
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- Thí nghiệm (1): Nhúng thanh Fe vào ddFeCl3;    - Thí nghiệm (2): Nhúng thanh Fe 

vào ddCuSO4; 

- Thí nghiệm (3): Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung 

dịch H2SO4 loãng; 

- Thí nghiệm (4): Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.  

Các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hoá là:   A. (3), (4). B. (2), (4).    C. (1), (2).

 D. (2), (3). 

Câu 8: Cacbon không tác dụng với chất nào sau đây?  A. Ca.B. 

HNO3.  C. NaOH .                    D. H2.  

Câu 9. Trong các chất: Mg(OH)2, Al, NaHSO3 và KNO3, số chất thuộc loại chất lưỡng 

tính là 

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

Câu 10. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với ddHCl, vừa tác dụng 

được với dd AgNO3 ? 

A. Fe, Ni, Sn. B. Zn, Cu, Mg.     C. Hg, Na, Ca.  D. Al, Fe, 

CuO. 

Câu 11. Cho dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng 

được với dung dịch H2SO4 loãng là    A. 1. B. 4. C. 2.    D. 3. 

Câu 12: Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi 

trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là 

A. Anđehit axetic. B. Ancol etylic. C. Saccarozơ.    D. Glixerol. 

 Câu 13. Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và 

năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng 

trong công nghiệp để sản xuất 

 A. glucozơ và ancol etylic. B. xà phòng và ancol etylic. 

 C. glucozơ và glixerol.  D. xà phòng và glixerol. 

Câu 14. Một este E mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân E trong môi 

trường axit thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu công thức cấu tạo 

của E thỏa mãn tính chất trên? 

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

Câu 15. Cho dãy các dung dịch sau:C6H5NH2, NH2CH2COOH, 

HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch 

trong dãy làm đổi màu quỳ tím ? 

 A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. 

Câu 16. Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ? 

 A. Saccarozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ. 
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Câu 17.  Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được 

chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là 

 A. glucozơ, sobitol.  B. saccarozơ, glucozơ.  

 C. glucozơ, axit gluconic.  D. fructozơ, 

sobitol. 

Câu 18. Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?A. CH2=CHCl. B. CH2=CH2.

 C.CHCl=CHCl. D. CH CH . 

Câu 19. Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong các chất: 3 2 3 6 5CH NH , NH ,C H OH  

(phenol), 2 5C H OH  và các tính chất được ghi trong bảng sau: 

Chất X Y Z T 

Nhiệt độ sôi (°C) 182 78 6,7  33,4  

Độ hòa tan trong nước (g/100 ml ở 0°C) 8,3   108,0 89,9 

Kết luận nào sau đây đúng? 

 A. Y là C6H5OH. B. Z là CH3NH2. C. T là C2H5OH. D. X là NH3. 

Câu 20.  Phát biểu  nào sau đây đúng ? 

A. Đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản ứng khâu mạch polime. 

B. Trùng hợp axit  - amino caproic thu được nilon-6. 

C. Polietilen là polime trùng ngưng. 

D. Cao su buna có phản ứng cộng. 

Câu 21. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây tác hại rất lớn đối với thiên nhiên, 

con người, động vật, công trình xây dựng… Các chất khí gây nên hiện tượng trên, đó là 

 A. N2, NO2. B. O2, SO2. C. SO2, NO2. D. CO2, 

N2. 

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn một thê tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan 

bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thê tích), thu được 7,84 lít khí 

CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thê tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt 

cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) 

A. 70,0 lít. B.78,4lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít. 

Câu 23.  Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 ở đktc vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 1M 

thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?  A. 7,5.  B. 15.  C. 10. 

 D. 5.  

Câu 24. Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 

1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất 
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rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 29. B. 28.

 C. 30. D. 27. 

Câu 25. Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 620 ml dung dịch HNO3 1M (vừa đủ) thu 

được hỗn hợp khí X (gồm hai khí) và dung dịch Y chứa 8m gam muối. Cho dung dịch 

NaOH dư vào Y thấy có 25,84 gam NaOH phản ứng. Hai khí trong X là cặp khí nào sau 

đây? 

 A. NO và NO2. B. NO và H2. C. NO và N2O. D. N2O và N2. 

Câu 26.  Cho 50 ml ddFeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 19,75.

 B. 14,35. C. 18,15. D. 15,75. 

Câu 27. Cho các thí nghiệm sau: 

 (1) Cho hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 2 : 1) vào nước dư. (2) Cho CrO3 

vào nước dư. 

 (3) Vôi sống (CaO) và sođa (Na2CO3) (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư. 

 (4) Cho a mol hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa 3a mol 

HCl. 

 (5) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. 

 (6) Cho a mol Na vào dung dịch chứa a mol CuSO4. 

Số thí nghiệm sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần dung dịch thu được chứa 

hai chất tan là 

 A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. 

Câu 28.  Cho các cặp chất sau: 

(1). Khí Br2 và khí O2.      (5) Si và dung dịch NaOH loãng 

(2). Khí H2S và dung dịch FeCl3.   (6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2. 

(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.  (7). Hg và S. 

(4). CuS và dung dịch HCl.     (8). Khí Cl2 và dung dịch NaOH. 

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là A. 8.   B. 5.  

 C. 7.   D. 6. 

Câu 29.  Este Z đơn chức, mạch hở được tạo ra thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy 

hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam 

Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y 

lần lượt là 
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A. CH3COOH và C3H5OH.    B. C2H3COOH và CH3OH.  

C. HCOOH và C3H7OH.      D. HCOOH và C3H5OH 

30.  Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng 

với ddNaOHt0, thu được khí Z. Cho E tác dụng với ddHCl dư, thu được khí T và chất hữu 

cơ Q. Nhận định nào sau đây sai?               A. Chất Z là NH3 và chất T là CO2.   

 B. Chất X là (NH4)2CO3.                                         C. Chất Y là 

H2NCH2CONHCH2COOH.  D. Chất Q là H2NCH2COOH.                                                       

 Câu 31. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 

75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào ddCa(OH)2 thu được 50 gam kết 

tủa và dung dịch X. Thêm dd NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu 

được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml ddNaOH. Giá trị của m là              A. 90,0.

 B. 75,6. C. 72,0. D. 64,8.                                                                                         

 Câu 32. Cho các phát biểu sau:                                                                                                                              

(a) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axit no, mạch hở, đơn chức và este no, mạch hở, 

đơn chức luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.(b) Phân tử khối của hợp chất hữu 

cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O luôn là số chẵn.  (c) Số ngtử hiđro trong phân tử amin luôn 

là số lẻ. (d) Dd fructozơ bị oxh bởi H2 (xúc tác Ni, t°) tạo ra sobitol.   (e) Saccarozơ 

không có phản ứng tráng bạc vì phân tử không có nhóm -OH hemiaxetal.                                                     

Số phát biểu đúng làA. 5.  B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 33. Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau 

một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, 

thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 9,36 

gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 4,8.        B. 4,32.         C. 4,64.         

D. 5,28. 

Câu 34. Hoà tan hết a gam Al vào 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được 13,44 lít H2 

(đktc) và dung dịch X. Hoà tan hết b gam Al vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 

3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Trộn dung dịch X với dung dịch Y đến phản ứng hoàn 

toàn thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là?  

 A. 7,8.  B. 3,9.  C. 35,1.  D. 31,2.  

Câu 35. Cho m gam hỗn X gồm Fe và Al tan hoàn toàn trong 1,2 lít dung dịch HCl 1M 

(dư), thu được dung dịch Y và thoát ra 10,752 lít H2 (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp 

X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,112 lít 

SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Thêm 0,1 mol NaNO3 vào dung dịch Y, khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và thoát ra V lít khí NO (đktc, sản phẩm 

khử duy nhất của N+5). Khối lượng muối có trong Z là?  
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 A. 82,34 gam.  B. 54,38 gam.  C. 67,42 gam.  D. 72,93 

gam.  

Câu 36. Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ thấy thể tích 

khí thoát ra ở cả 2 điện cực (V lít) và thời gian điện phân (t giây) phụ thuộc nhau như trên 

đồ thị. 

 
Nếu điện phân dung dịch trong thời gian 2,5a giây rồi cho dung dịch sau điện phân tác 

dụng với lượng Fe dư (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5) thì lượng Fe tối đa đã phản 

ứng có giá trị gần nhất là 

 A. 7 gam. B. 9 gam. C. 8 gam. D. 6 gam. 

Câu 37. Cho m gam hỗn hợp E gồm este hai chức Y mạch hở và este đơn chức X tác 

dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T 

duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; 

tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thoát ra 1,792 

lit khí (đktc); biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng 

của Y có giá trị gần nhất với A. 66%.  B. 71%. 

 C. 62%.  D. 65%.  

Câu 38.  X là axit no, đơn chức, Y là axit không no, có một liên kết đôi C=C, có đồng 

phân hình học và Z là este hai chức tạo X, Y và một ancol no (tất cả các chất đều thuần 

chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 9,52 gam E chứa X, Y và Z thu được 5,76 gam H2O. 

Mặt khác, 9,52 gam E có thể phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,12 mol NaOH sản 

phẩm sau phản ứng có chứa 12,52 hỗn hợp các chất hữu cơ. Cho các phát biểu liên quan 

tới bài toán gồm: 

(1) Phần trăm khối lượng của X trong E là 72,76% (2) Số mol của Y trong E là 0,08 mol. 

(3) Khối lượng của Z trong E là 1,72 gam. (4) Tổng số nguyên tử (C, H, O) trong Y là 12 

(5) X không tham gia phản ứng tráng bạc 

Số phát biểu đúng là ? A. 5.    B. 3.     C. 2.   

  D. 4. 
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Câu 39.  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,07 mol) gồm đipeptit 

X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T đều mạch hở cần dùng 15,288 lít khí O2. Nếu 

cho m gam hỗn hợp M tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận thu được 

rắn E gồm hỗn hợp muối của glyxin và alanin. Đốt cháy E trong bình chứa 3,5 mol không 

khí. Toàn bộ khí sau phản ứng cháy sau khi được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 75,656 lít 

hỗn hợp khí. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Trong không khí O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là?      A. 

15,20.  B. 11,40.  C. 12,60  D. 13,90.  

Câu 40. Hỗn hợp T gồm các chất mạch hở: anđehit X, axit cacboxylic Y và ancol Z (50 < 

MX< MY; X và Z có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O và 

17,92 lít khí CO2(đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 

6,72 lít khí CO2 (đktc). Nếu cho m gam T tác dụng với lượng dư Na thu được 0,6 gam 

khí H2. Mặt khác, m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu 

được 43,2 gam Ag. Giá trị của m là 

A. 29,1.     B. 28,7.  C. 28,5.   D. 

28,9. 

ĐỀ 28 

Câu 41. Chất nào sau đây không phải chất điện li trong nước? 

 A. CH3COOH. B. C6H12O6 . C. NaOH. D. HCl. 

Câu 42. Hợp chất hữu cơ luôn có nguyên tố nào? 

 A. Hiđro. B. Oxi. C. Cacbon. D. 

Halogen. 

Câu 43. Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 44. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Thủy phân saccarozo trong môi trường axit, thu được glucozơ và fructozơ. 

 B. Trong nước, brom khử glucozơ  thành axit gluconic. 

 C. Trong phân tử cacbohiđrat, nhất thiết phải có nhóm chức hiđroxyl (-OH). 

 D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. 

Câu 45. Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)? 

 A. CH2=CHCl. B. CH2=CH-CH2Cl. C. ClCH-CHCl. D. 

Cl2C=CCl2. 

Câu 46. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 
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 A. tính axit. B. tính oxi hóa. C. tính khử. D. tính 

bazơ. 

Câu 47. Trong các kim loại sau: Na, Fe, Hg, W. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp 

nhất? 

     A. Na. B. Fe. C. Hg. D. W  

Câu 48. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp 

điện phân nóng chảy? 

     A. Zn. B. Cu. C. Na. D. Ag.  

Câu 49. Lớp electron ngoài cùng của các kim loại kiềm thổ có dạng chung là  

 A. ns1(n-1)d1. B. np2. C. ns1. D. ns2. 

Câu 50: Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng 

được với dung dịch NaOH? 

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

Câu 51: Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe? 

 A. CuSO4, HCl.         B. HCl, CaCl2.    

 C. CuSO4, ZnCl2.            D. MgCl2, FeCl3.  

Câu 52: Tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường?  

  A. Các anion :NO
3
 ; PO 3

4


 ; SO 2
4
 .     

  B. Các ion kim loại nặng : Hg 2 ; Pb 2 . 

  C. Khí O2 sục vào trong nước.     

  D. Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.   

Câu 53. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3, CaCO3 rồi cho toàn bộ sản phẩm khí 

thoát ra (khí X) hấp thụ hết bằng dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa Y và dung dịch Z. 

Đun nóng ddZ thu được kết tủa Y. Các chất X, Y, Z lần lượt là 

 A. CO, Ca(HCO3)2, CaCO3. B. CO2, CaCO3, Ca(HCO3)2. 

 C. CO2, Ca(HCO3)2, CaCO3. D. CO, CaCO3, Ca(HCO3)2. 

Câu 54: Hợp chất thơm X tác dụng với Na theo tỉ lệ 1:2, tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 

1:1. X có thể là chất nào sau đây 
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A. 

CH2OHHOH2C

   B. 

OHHO

    

C. 

OHHOH2C

OH   D. 

OHHOH2C

 

Câu 55. Tên gọi của CH3CH2COOCH3 là 

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

metyl axetat. 

Câu 56. Khi cho khí CO dư đi qua hỗn hợp CuO, FeO, Fe3O4, Al2O3 và MgO, nung 

nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm 

 A. Cu, Fe, Al2O3 và MgO. B. Al, MgO và Cu. 

 C. Cu, Fe, Al và MgO. D. Cu, Al và Mg. 

Câu 57. Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với 

nước ở điều kiện thường? 

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

Câu 58.  Phát biểu nào sau đây  sai? 

A. Cr tác dụng với HCl loãng nóng thu được Cr2+.  B. CrO3 tác dụng với NaOH dư thu 

được dd có màu vàng. 

C. Crom không phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nguội. 

D. Cr2O3, Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tan tốt trong dung dịch NaOH loãng. 

Câu 59. Để phân biệt các ddịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, người ta dùng duy 

nhất dung dịch 

 A. HCl. B. NaOH. C. Na2SO4. D. HNO3. 

Câu 60. Cho các hợp chất sau:  

(1) HOCH2-CH2OH      (2) HOCH2-CH2-CH2OH   (3) HOCH2-

CH(OH)-CH2OH     

  (4) CH3-CH(OH)-CH2OH (5) CH3-CH2OH    (6) CH3-O-

CH3 

Các chất đều tác dụng được cả với Na và Cu(OH)2 là  

A. (3), (4), (5) B. (1), (2), (3) C. (3), (4), (6) D. (1), (3), 

(4) 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 61. X là dung dịch chứa a mol HCl. Y là dung dịch chứa b mol Na2CO3. Nhỏ từ từ 

hết X vào Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ hết Y vào X, sau 

phản ứng được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1:V2 = 3:4. Tỉ lệ a:b bằng 

 A. 5:6. B. 9:7. C. 8:5. D. 7:5. 

Câu 62. Cho 2,16 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với dung dịch 

chứa 0,02 mol KOH và 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch thu được sau khi phản ứng kết 

thúc còn lại 3,94 gam chất rắn khan. Công thức của X là 

 A. CH3CH2COOH.       B. CH2=CHCOOH.  C. CH=C-COOH. D. 

CH3COOH. 

Câu 63. Cho 18,8 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tác dụng vừa đủ 

với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dd chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 

16,6. B. 17,6. C. 19,4. D. 18,4. 

Câu 64. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm ba este cùng dãy đồng đẳng, cần dùng 

3,472 lít O2 (đktc) thu được 2,912 lít khí CO2 (đktc) và 2,34 gam H2O. Mặt khác, để tác 

dụng với a mol E cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là A. 40. B. 60.

 C. 80. D. 30. 

Câu 65. Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% thu được 

dung dịch X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Y hòa tan tối đa 9,31 gam 

Cu(OH)2. Giá trị của m gần nhất với 

A. 36,10.   B. 68,20.   C. 34,10.   D. 

18,05. 

Câu 66 Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm 

trong đó có Ala-Gly, Ala-Ala và Gly-Gly-Ala. Công thức cấu tạo của X là 

 A. Ala-Ala-Ala-Gly-Gly. B. Gly-Gly-Ala-Ala-Gly. 

 C. Ala-Gly-Gly-Ala-Ala-Ala. D. Ala-Gly-Gly-Ala-Ala. 

Câu 67. Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với ddKOH, thu được dung dịch chứa 

13,56 gam muối. Giá trị của m là 

 A. 10,68. B. 10,45. C. 9,00. D. 13,56. 

Câu 68. Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), 

vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là  

A. (1), (2) và (3).   B. (1), (2) và (5).  C. (1), (3) và (5).       

 D. (3), (4) và (5).  
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Câu 69. Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá 

trị của m là 

 A.625,2. B. 19,6. C. 22,4. D. 28,0. 

Câu 70. Hòa tan hết 4,6g Natri trong 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được  H2 và dung 

dịch X. Cô cạn dung dịch X được số m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với 

giá trị nào? 

 A. 10,2. B. 9,0. C. 8,5. D. 11,7. 

Câu 71. Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 

lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là 

 A. 32,85% và 67,15%.  B. 39,00% và 61,00%.  

 C. 40,53% và 59,47%.  D. 60,24% và 39,76%. 

Câu 72. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng thí nghiệm dùng để điều chế chất tương ứng 

trong phòng thí nghiệm? 

 

Câu 73. X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y 

đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch 

NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ số mol 1:1 và hỗn hợp 2 ancol 

đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng 

Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 0,39 mol 

H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng  của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất 

trong E là 

 A. 3,78% B. 3,92% C. 3,96% D. 3,84% 

Câu 74. Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A, B. Cho 0,05 mol X tác dụng vừa đủ với 

dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 

2,688 lít CO2 (đktc) và 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi Y thu được x gam chất rắn. 

Giá trị của x làA. 4,56. B. 3,40. C. 5,84. D. 5,62. 
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Câu 75. Hợp chất hữu cơ X có CTPT là C3H10O4N2. X pứ với NaOH vừa đủ, đun nóng 

cho sản phẩm gồm hai chất khí đều làm xanh quỳ tím ẩm có tổng thể tích là 2,24 lít 

(đktc) và một dung dịch chứa m gam muối của một axit hữu cơ. Giá trị m là  A. 

13,4. B. 13,8. C. 6,7. D. 6,9. 

Câu 76. Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một 

chiều có cường độ 2A (điện cực trơ có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện 

phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít (đkc) và dung dịch X. Dung 

dịch X hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra 

không tan trong dung dịch. Giá trị của t là A. 9408. B. 9650. C. 8685.

 D. 7720. 

Câu 77. Hòa tan hoàn toàn x gam hỗn hợp A gồm Al2O3 và Al trong 250,0 ml dung dịch 

NaOH 1,6M thu được dung dịch B và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 240,0ml hoặc 560,0 

ml dung dịch HCl 1,25M vào ddịch B đều thu được cùng một lượng kết tủa có khối 

lượng x gam. Giá trị gần nhất của x là A. 8,4. B. 6,9. C. 9,1. D. 8,0.                                                     

Câu 78. Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch 

HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và hỗn hợp khí B. Cho 

500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy 

Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô 

cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam 

chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong 

dung dịch X gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 13,6%. B. 11,8%. C. 10,6%. D. 20,2%. 

Câu 79. Cho các phát biểu sau: 

(1) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%. 

(2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, t0) thu được sorbitol. 

(3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học. 

(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm muối và ancol. 

(5). Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu-Lys là 2. 

(6) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. 

Số phát biểu đúng là     A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 80. Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch 

hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các 

muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm N2O và H2. Khí B có tỷ khối so với H2 bằng 

11,5. m gần giá trị nào nhất? 
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       A. 240.                 B. 255.              C. 132.        D. 252. 

ĐỀ 29 

Câu 1: Trong các kim loại: Al, Na, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là 

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

Câu 2:  Cho các kim loại sau : Sr, Ba, Ca, Be .Kim loại hoàn toàn không phản ứng với 

nước ở nhiệt độ thường  là A. Sr B. Ba C. Ca

 D. Be 

Câu 3:Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? 

A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.          B. Quá trình quang hợp của 

cây xanh. 

C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.           D. Quá trình 

đốt nhiên liệu trong lò cao. 

Câu 4: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? 

A. Dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng.  B. Cu(OH)2 ở điều kiện thường. 

C. Dung dịch NaOH, đun nóng.  D. H2, xúc tác Ni, đun nóng. 

Câu 5:Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu lục xám. Chất 

X là 

 A. FeCl3.  B. MgCl2.  C. CuCl2.  D. CrCl3. 

Câu 6: Cặp chất  không phải là đồng phân của nhau  là 

A..ety amin và đimetyl amin B. tinh bột và xenlulozo.  

C. fructozo và glucozo. D. axit axetic và metyl fomat. 

Câu 7: Al2O3không tan được trong dung dịch nào sau đây? 

 A.NaOH. B.BaCl2. C. HCl. D. Ba(OH)2. 

Câu 8: Crom (III) oxit có công thức hóa học là 

 A.Cr(OH)3 B. CrO3. C.K2CrO4. D.Cr2O3. 

Câu 9: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? 

 A.CH2=CH2. B.CH2=CH-C6H5. C.CH2=CHCl. D. CH3-CH3. 

Câu 10: Kim loại  điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halozen 

là  

 A.Cu. B. Al. C.Ag. D. Na. 
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Câu 11: Chất nào sau đây không tan trong nước? A. Saccarozơ. B. 

Xenlulozơ.  C. Fructuzơ.  D. Glucozơ.  

Câu 12: Thành phần chính của đá vôi là  A. BaSO3  B. CaSO4 C. CaCO3 

 D. Ca(HCO3)2 

Câu 13: Cho m gam bột Fe vào 100 ml ddCuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, thu được dung dịch X và 9,2 gam chất rắn Y. Giá trị của m là A. 5,6. B. 8,4. C. 

11,2. D. 2,8. 

Câu 14: Cho hỗn hợp gồm: Ba (2amol) và Al2O3 (3a mol) vào nước dư, thu đưuọc 0,08 

mol khí H2 và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 8,16 B. 4,08

 C. 6,24 D. 3,12 

Câu 15: Cho các chất sau: phenyl amoniclorua, ala-gly-val, amoni axetat, anilin. Số chất 

phản ứng được với dung dịch HCl là A.4. B. 3 C. 2. D. 1. 

Câu 16: Cho  dung dịch có chứa 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung 

dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

     A. 32,4.                         B. 21,6.                         C. 10,8.                  D. 16,2. 

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu 

được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6gam nước. Công thức của 2 amin là: 

 A. CH3NH2, C2H5NH2    B. C2H5NH2, C3H7NH2    C. C3H7NH2, 

C4H9NH2 D. C5H11NH2, C6H13NH2 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 .   B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch 

phân nhánh. 

C. Saccarozơ tham gia phản ứng tráng gương .               D. Amilopectin có cấu trúc 

mạch phân nhánh. 

Câu 19: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O? 

A. CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O. B. Ba(OH)2  + 2HCl  

 BaCl2 + 2H2O 

C. Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O. D. Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2  + 2H2O 

Câu 60: Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là 

 A. glucozơ, fructozơ và tinh bột.  B. glucozơ, fructozơ và xenlulozơ. 

 C. glucozơ, fructozơ và saccarozơ.  D. Saccarozơ, glixerol và tinh bột. 

Câu 21: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

a) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4. 

b) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội. 

c) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2. 
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d) Cho lá kim loại Mg-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn  điện hóa là  A.2. B. 3.

 C. 4. D. 1. 

Câu 22: Có bao nhiêu đồng phân  mạch hở có cùng công thức là C3H6O có khả năng tác 

dụng với H2 (Ni. t0) tạo ra ancol đơn chức A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 23: : Chất nào sau đây không lưỡng tính?A. CrO3. B. Cr2O3.C. Cr(OH)3. D. 

Al2O3. 

 Câu 24: Cho các chất sau: protein, xenlulozơ, policaproamit, poliacrilonitrin, poli(etylen 

terephtalat), nilon-6,6. số chất trong dãy có chứa liên kết –CO–NH– là A.5. B. 2.

 C. 3. D. 4. 

Câu 25:Cho hỗn hợp X gồm KHCO3 và Na2CO3. Trộn đều hỗn hợp X rồi chia thành hai 

phần: 

Phần 1 có khối lượng m gam tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 0,12 mol kết 

tủa.  

Phần 2 có khối lượng 2m gam tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí (đktc).  

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

 A. 3,584 B. 1,792 C. 2,688 D. 5,376 

Câu 26: : X là một trieste mạch hở được tạo bởi glixerol với các axit đơn chức. Đốt cháy 

hoàn toàn a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O, (biết rằng b – c = 6a). Biết a mol X 

tác dụng vừa đủ với dd chứa 12,8 gam Brom thu được 18,12 gam sản phẩm hữu cơ. Cho 

a mol X tác dụng với ddNaOH vừa đủ thì thu được m gam muối. Giá trị của m gần nhất 

với giá trị nào sau đây A. 6 B. 5 C. 8 D. 7 

Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng từ este X(C6H10O4) như sau: 

X + 2NaOH 
0t

  X1 + X2 + X3; X2 + X3

0
2 4H SO , 140 C 

C3H8O + H2O 

Nhận định nào sau đây là sai? 

A. X có hai đồng phân cấu tạo.B. Từ X1 có thể điều chế CH4 bằng 1 phản ứng. 

C. X không phản ứng với H2 và không có phản ứng tráng bạc. 

D. Trong X chứa số nhóm -CH2- bằng số nhóm –CH3. 

           Câu 28: Phát biểu sai? 

A. Hợp chất NH2–CH2–CH2–CONH–CH2COOH thuộc loại đipeptit. 

B. Peptit có thể bị thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn. 

C. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại. 

D. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím đặc trưng. 
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Câu 29: Cho các phát biểu sau: 

(a) Cho dungdịch chứaKHSO4vào dungdịch NaHCO3 thấy có khí không màu thoát ra. 

(b) Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội thấy thanh Al tan dần. 

(c) Hợp kim Na – K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân. 

(d) Nước cứng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. 

(e) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 5 

Câu 30: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilen; 0,1 mol vinylaxetilen và 0,3 mol hiđro 

với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng 10,75. Cho 

toàn bộ Y vào dung dịch brom dư thấy có tối đa a mol brom phản ứng. Giá trị của a là 

 A. 0,3. B. 0,2. C. 0,4.  D. 0,05. 

Câu 31 Cho hỗn hợp X gồm muối A (C5H16O3N2) và B (C4H12O4N2) tác dụng với một 

lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn 

thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai muối D và E (MD< ME) và 4,48 lít hỗn hợp Z gồm 

hai amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Khối lượng của 

muối E trong hỗn hợp Y là:  A. 4,24.  B. 3,18.  C. 5,36.  D. 

8,04. 

Câu 32: Cho các phát biểu sau:  

(a) Dầu mỡ qua chiên rán nhiều lần chứa anđehit có khả năng gây ung thư cho người 

dùng.  

(b) Dịch truyền glucozơ 5% được dùng  để cung cấp đạm cho cơ thể bệnh nhân.  

(c) Saccarozơ được dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp tráng gương, tráng ruột 

phích.  

(d) Các β-aminoaxit là nguyên liệu để sản xuất tơ poliamit.  

(e) Vải làm từ nilon, tơ tằm bền hơn khi giặt bằng nước nóng với xà phòng có tính kiềm 

cao. 

(g) Đun nóng bột gạo với nước, thu được dung dịch hồ tinh bột.  

Số phát biểu không đúng là  

 A. 5.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 33: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ 

không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện 

phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch 

X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. 

Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là 

 A. 8,0.  B. 15,3.  C. 10,8.  D. 8,6. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 34: Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX< MY< MZ). Cho 51,36 gam T tác 

dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu được một muối duy nhất của axit 

cacboxylic đơn chức và hỗn hợp Q gồm các ancol no, mạch hở, có cùng số nguyên tử 

cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn Q, thu được 18,144 lít khí CO2 và 19,44 gam 

H2O. Tổng số nguyên tử có trong phân tử Z là  

 A.41.  B. 40.  C. 42.  D. 30. 

Câu 35: Hoà tan hết 13,4 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 vào 500 ml dung dịch HCl 1,2M 

và H2SO4 0,2M thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thu 

được dung dịch Y và 35,74 gam hỗn hợp gồm 3 kết tủa. Phần trăm khối lượng của MgO 

trong hỗn hợp ban đầu? 

 A. 76,12 B. 23,88  C. 29,85  D. 70,15 

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y ( có số mol bằng nhau) vào nước được dung 

dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

TN1: Cho dung dịch NaOH dư vào Vml dung dịch Z thu được n1 mol kết tủa. 

TN2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z thu được n2 mol kết tủa. 

TN3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z thu được n3 mol kết tủa. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 = n2<n3. Hai chất X, Y lần lượt là: 

 A. ZnCl2, FeCl2 B. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)2, 

Fe(NO3)3 D. FeCl2, Al(NO3)3 

Câu 37: Tiến hành các thí nghiệm sau:  

Ống nghiệm 1: Cho một nhúm bông cotton vào cốc thủy tinh đựng nước cất, đun nóng.  

Ống nghiệm 2: Cho một nhúm bông cotton vào cốc thủy tinh đựng dung dịch H2SO470%, 

đun nóng.  

Ống nghiệm 3: Cho nhúm bông cotton vào nước svayze  

 Cả ba ống nghiệm được khuấy đều bằng máy khuấy. Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Dung dịch ở ống nghiệm 2 có thể tham gia phản ứng tráng gương.  

B. Miếng bông cotton trong cả ba ống nghiệm bị tan ra.  

C. Dung dịch ở ống nghiệm 2 đồng nhất, ống nghiệm 1 và 3 có dạng keo.  

D. Nếu thay dung dịch H2SO4 70%  bằng dung dịch NaOH đặc, nóng, miếng bông cũng 

bị tan.  

Câu 38: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic (MX< MY); cho Z là 

ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy 

hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu 

được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dd chứa 0,04 
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mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với NaOH dư là 

A. 4,40 g B. 4,80 g C. 4,68 g D. 4,04 g. 

Câu 39: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó số mol FeO bằng 1/4 số mol hỗn 

hợp X). Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam X trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được 

0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3
-, ở đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 

muối clorua có khối lượng 58,16 gam. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam 

kết tủa. Giá trị của m là:  A. 106,93. B. 155,72. C. 110,17. D. 100,45.  

Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm muối A (C5H16O3N2) và B (C4H12O4N2) tác dụng với một 

lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn 

thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai muối D và E (MD< ME) và 4,48 lít hỗn hợp Z gồm 

hai amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Khối lượng của 

muối E trong hỗn hợp Y là:  A. 4,24.  B. 3,18.  C. 5,36.  D. 

8,04. 

 

ĐỀ30 

Câu 1 Metyl propionat có ct là A. HCOOC2H5.    B. C2H5COOC2H5.          C. 

C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3.  

Câu 2. Dung dịch Ala-Gly không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?  

 A. HCl.  B. H2SO4.  C. NaCl.  D. KOH.  

Câu 3. Monome nào sau đây k0có pứ trùng hợp? A. CH2=CH2. B. CH2=CH-CH3. C. 

CH2=CHCl. D. CH3-CH3.  

Câu 4. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ.  C. 

Tinh bột.  D. Glucozơ.  

Câu 5: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH → H2O?  

 A. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.  B. Ca(OH)2 + 

2HCl → CaCl2 + 2H2O.  

 C. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.  D. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 

2H2O.  

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác 

enzim) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là 

 A. glucozơ, sobitol.  B. fructozơ, etanol.  C. saccarozơ, glucozơ.  D. glucozơ, 

etanol.  

Câu 7: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?       A. KCl.   B. NH4NO3.     C. 

NaNO3.          D.K2CO3 
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Câu 8: Công thức nào sau đây là công thức phân tử ?A. CxHy B. (CH3)n C. 

CH3          D. C2H6 

Câu 9: Cho dãy các kim loại: Ag, Fe, Au, Al. Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất 

là.                                A. Al.    B. Au.    C. Ag.  

  D. Fe.                                                              Câu 10: Cho dãy các kim loại: 

Fe, W, Hg, Cu. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là.                   A. W.  

  B. Cu.    C. Hg.    D. Fe.                                                             

Câu 11: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là.     A. R2O3. B. RO2. C. 

R2O. D. RO.                                                                   Câu 12: Cặp chất không xảy ra 

phản ứng là. 

A.dd NaOH và Al2O3.   B. ddNaNO3 và ddMgCl2.    C.   AgNO3 và   KCl. 

 D. K2O và H2O. 

Câu 13: Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp (kim loại nhóm B) ?A. Na. B. Al.

 C. Cr. D. Ca. Câu 14: Chất không có tính chất lưỡng tính là.A. 

NaHCO3.  B. AlCl3.  C. Al2O3.  D. Al(OH)3. 

Câu 15: Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4 ?                                    

A. NaOH. B. NaCl. C. HCl. D. Ba(NO3)2.                            

Câu 16: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư 

dung dịch                                  A. KOH.   B. KNO3.             C. 

KCl.   D. K2SO4. 

17: Hợp chất nào sau đây chứa 18,18% hiđro về khối lượng ?A. CH3CHO.B. C2H5OH.C. 

CH3COOH.D. C3H8. 

Câu 18: Este A có công thức C4H8O2, khi thủy phân A trong môi trường kiềm thu được 

muối Natri axetat, A có tên gọi là      A. etyl axetat. B. etyl acrylat. C. vinyl 

fomat. D. metyl fomat. 

Câu 19: Đun nóng dd chứa 54g glucozơ  với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối 

đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%.  Giá trị m là     A. 32,4g.      B. 48,6g.           

C. 64,8g.               D. 24,3g.                   

20: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? A. C2H5–NH2. B. CH3–NH–C2H5. C. 

CH3–NH–CH3. D. (CH3)3N. 

Câu 21: Cho m gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 5,02 gam 

muối. Giá trị của m là 

 A. 3,56.                     B. 35,6.                       C. 30,0.                           D. 3,00. 

Câu 22: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). 

Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không 

tan. Giá trị của m là  
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 A. 6,4 gam.                      B. 3,4 gam.            C. 5,6 gam.                D. 4,4 gam. 

Câu 23: Hai kim loại nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng 

chảy? 

 A. Ca và Fe  B. K và Ca C. Na và Cu  D. Fe và Ag 

Câu 24: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng 

kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là    A. 3,36 lít.           B. 2,24 lít.            

C. 4,48 lít.      D. 6,72 lít. 

Câu 25: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số 

CTCT thoả mãn CTPT của X là  A. 2 B. 3

 C. 4 D. 5 

Câu 26: 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. CH3COOH, CH3COOCH3. B. (CH3)2CHOH, HCOOCH3. 

 C. HCOOCH3, CH3COOH. D. CH3COOH, HCOOCH3. 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng ?                                                                                                       

A. Phản ứng este hoá xảy ra hoàn toàn. 

B. Khi thuỷ phân este no, mạch hở trong môi trường axit sẽ cho axit và ancol. 

C. Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch. 

D. Khi thuỷ phân este no mạch hở trong môi trường kiềm sẽ cho muối và ancol. 

Câu 28: pH của dung dịch cùng nồng độ mol của 3 chất H2NCH2COOH, CH3CH2COOH 

và CH3[CH2]3NH2 tăng theo trật tự nào sau đây ? 

A. CH3[CH2]3NH2 < H2NCH2COOH < CH3CH2COOH. 

B. CH3CH2COOH < H2NCH2COOH <  CH3[CH2]3NH2. 

C. H2NCH2COOH < CH3CH2COOH <  CH3[CH2]3NH2. 

D. H2NCH2COOH < CH3[CH2]3NH2 < CH3CH2COOH. 

29:  Cho sơ đồ sau : CH4  X  Y  Z  Cao su Buna. Tên gọi của X , Y , Z trong sơ 

đồ trên lần lượt là : 

A. Axetilen, etanol, butađien.   B. Anđehit axetic, etanol, butađien.  

C. Axetilen, vinylaxetilen, butađien.  D. Etilen, vinylaxetilen, butađien. 

Câu 30:  Cho hỗn hợp bột Mg và Zn vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau phản 

ứng thu được 2 kim loại, dung dịch gồm 3 muối là : 

A. Zn(NO3)2, AgNO3 và Mg(NO3)2.  B. Mg(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. 

C. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 và Cu(NO3)2. D. Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 31: Cho Na vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 và CuSO4 thu được khí (A), dung dịch 

(B) và kết tủa (C). Nung kết tủa (C) thu được chất rắn (D). Cho khí (A) dư tác dụng với 

rắn (D) thu được rắn (E). Hoà tan (E) trong HCl dư thu được rắn (F), E là : 

A. Cu và Al2O3.  B. Cu và CuO.  C. Cu và Al(OH)3.  D. Chỉ có Cu.                                                       

Câu 32:  Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, 

FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng hóa học 

thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là :         A. 8.    B. 5.    C. 7.  

  D. 6.                                               Câu 33 : Nung m gam hỗn hợp X gồm 

Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín (không có không khí). Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,5 (giả sử khí 

NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch 

kiềm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam 

muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp 2 khí có tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có một 

khí hóa nâu trong không khí). Giá trị của m là 

A. 11,32.                               B. 13,92.                            C. 19,16.                                 

D.13,76 

Câu 34: Cho 7,56 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch hồm 

HCl và 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch 

NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu dược 16,5 gam kết tủa gồm 

hai chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào dung 

dịch X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng 

không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 32,3.                                   B. 38,6.                          C. 46,3.                               D. 27,4. 

Câu 35: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol 

Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và ddY. Cho ddNaOH vào dung 

dịch Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là                   A. 4,05.                             B. 

2,86.                          C. 2,02.                              D. 3,60 

Câu 36: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung 

dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa 

và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol 

NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X 

có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 63. B. 18. C. 73. D. 20. 

Câu 37: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit 

cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp 

nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong 

phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp 

muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 
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ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 

gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong 

X là: 

 A. . 38,76%. B. 40,82%. C. 34,01%. D. 29,25%. 

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch 

hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 

gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp 

Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối A và b gam muối B 

(MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là 

 A. 0,6 B. 1,25  C. 1,20  D. 1,50 

Câu39: Cho hỗn hợp X gồm muối A (C5H16O3N2) và B (C4H12O4N2) tác dụng với một 

lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn 

thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai muối D và E (MD< ME) và 4,48 lít hỗn hợp Z gồm 

hai amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Khối lượng của 

muối E trong hỗn hợp Y là:  A. 4,24.  B. 3,18.  C. 5,36.  D. 

8,04. 

Câu 40:  Chất hữu cơ X có công thức phân tử  C2H8N2O3. Cho 3,24 gam X tác dụng 

với 500 ml 

dung dịch KOH 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất hữu cơ Y đơn chức 

và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được khối lượng chất rắn là: A. 3,03.   B. 

4,15.   C. 3,7    D. 5,5 
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