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Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; 

Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 
Câu 1. Hợp chất là este đơn chức mạch hở có công thức phân tử là C4H8O2. Hãy cho biết X có bao nhiêu 

công thức cấu tạo? 

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

Câu 2: Loại tơ nào dưới đây thường dùng dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi ‘len’ đan áo rét ?  

A. Tơ capron    B. Tơ lapsan    C. Tơ nitron   D. Tơ nilon-6,6 

Câu 3: Chất nào sau đây có tên gọi là vinyl axetat? 

A. CH2=CH-COOCH3.             B. CH3COO-CH=CH2.          

C. CH3COOC2H5.          D. CH2=C(CH3)-COOCH3. 
Câu 4: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. 
Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là: 

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

Câu 5: Nguyên nhân gây nên tính chất vật lí chung của kim loại là: 

     A. Các electron lớp ngoài cùng  B. Các electron hóa trị. 

      C. Các electron hóa trị và các electron tự do  D. Các electron tự do 

Câu 6: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là: 

A. 360 gam.           B. 270 gam.                         C. 250 gam.                         D. 300 gam. 

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng 

là 2:3. Tên gọi của amin đó là 

A. đimetylamin.    B. đietylamin.   C. metyl iso-propylamin.       D. etyl metylamin. 

Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ ? 

A. NH3, C6H5NH2, CH3NH2    B. C6H5NH2, CH3NH2, NH3 

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3    D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2 

Câu 9: Hoà tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,448 lit khí NO duy nhất (đktc). Giá trị 

của m là: 

A. 0,56 gam.  B. 11,2 gam.   C. 1,12 gam.   D. 5,6 gam. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Dung dịch lysin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. 

B. Ngoài fructozơ, trong mật ong cũng chứa nhiều glucozơ. 

C. H2NCH2COOH là chất rắn ở điều kiện thường. 

D. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp. 

Câu 11: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa Al(OH)3? 

A. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Al(OH)3. 

B. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. 

C. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào dung dịch AlCl3. 

D. Cho từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch Al(OH)3. 

Câu 12: 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 13: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn chất rắn thu được gồm: 

A. Cu, Al2O3, MgO B. Cu, Al. MgO  C. Cu, Al, Mg   D. Cu, Al2O3, Mg 

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Tất cả nguyên tố nhóm IA, IIA đều là nguyên tố kim loại. 

 B. Crom là chất cứng nhất; vàng là kim loại dẻo nhất; bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. 

Tuyensinh247.com



 C. Để tấm sắt được mạ kín bằng thiếc ngoài không khí ẩm sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa. 

D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. 

Câu 15. Tiến hành các thí nghiệm sau 

1. Cho Zn vào dung dịch AgNO3.  2. Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. 

3. Cho Na vào dung dịch CuSO4.  4. Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng 

5. Đun nóng hỗn hợp rắn gồm Fe và Mg(NO3)2. 

Các thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại là 

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

Câu 16: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác? 

A. Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

B. Metylamin là chất lỏng ở điều kiện thường, làm quỳ tím hóa xanh. 

C. Etyl fomat cho được phản ứng tráng gương. 

D. Amino axit là chất rắn ở điều kiện thường và dễ tan trong nước. 

Câu 17: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol KNO3 và b mol Fe(NO3)2 trong bình chân không thu 

được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào nước thì thu được dung dịch HNO3 và không có khí 

thoát ra. Biểu thức liên hệ giữa a và b là 

A. b = 4a.  B. b = 2a.   C. a = 3b.   D. a = 2b. 

Câu 18:  Chất Tetrodotoxin (TTX) là chất độc thần kinh, rất độc, gây tử vong cao. Trên thế giới hiện 

nay ,vấn đề ngộ độc các thực phẩm chứa tetrodotoxin mà đặc biệt là ngộ độc cá nóc đã và đang là thực 

trạng nổi cộm, gây hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ và tính mạng của con người. 

Tetrodotoxin có trong cá nóc được coi là một trong các chất độc mạnh  

nhất ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch. Kết quả nghiên cứu về 

 thành phẩn cấu trúc của Tetrodotoxin như sau:  

C: 41,38%   H: 5,33%   O: 40,13%   N: 13,16% 

Biết rằng công thức phân tử của Tetrodotoxin trùng với công thức đơn giản  

nhất. Công thức phân tử củaTetrodotoxin là: 

A.C12H19O8N3                  C.C11H15O8N3 

B.C12H17O8N3              D. C11H17O8N3 
 
Câu 19: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc  - aminoaxit khác nhau? 

A. 6 chất  B. 5 chất   C. 8 chất   D. 3 chất 

Câu 20: Cho môṭ mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiêṇ tươṇg xẩy ra là 

A. Có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan. 

B. Dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ. 

C. Có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan. 

D. Dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ. 

Câu 21: Cho 7,8 gam kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí Cl2 (trong điều kiện thích hợp). Giá trị 

của V (đktc)  là (cho Cr =52) 

A. 4,48.  B. 5,04.   C. 10,08.   D. 3,36. 

Câu 22: Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và Fe2(SO4)3; 

KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) 

chỉ tạo ra các chất tan tốt trong nước là 

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

Câu 23:Cho peptit : H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH  

  Thủy  phân  hoàn  toàn  peptit trên thu được bao nhiêu amino axit khác nhau ? 

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

Câu 24: Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng 

thì khối lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu? 

A. 10,2 gam  B. 8,2 gam   C. 10,5 gam.   D. 12,3 gam 

Câu 25: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. 

(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng. 

(c) Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, đun nóng. 
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(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là 

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

Câu 26: 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 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. (2), (3).  B. (2), (4).   C. (1), (2).   D. (3), (4). 

Câu 27:  Mưa axit ảnh hưởng tới hệ thực vật, phá hủy các vật liệu bằng kim loại, các bức tượng bằng đá, 

gây bệnh cho con người và động vật. Hiện tượng trên gây ra chủ yếu do khí thải của nhà máy nhiệt điện, 

phương tiện giao thông và sản xuất công nghiệp. Tác nhân chủ yếu trong khí thải gây ra mưa axit là. 

A.  CO và CH4          B.  SO2 và NO2  C.  CH4 và NH3  D.  CO và CO2 

Câu 28: Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa các chất khác nhau trong số 4 chất: (NH4)2CO3, 

NaHCO3, NaNO3, NH4NO3. Thực hiện nhận biết bốn dung dịch trên bằng dung dịch Ba(OH)2 thu được  kết 

quả sau: 

Chất X Y Z T 

Dung dịch 

Ba(OH)2 

Kết tủa trắng Khí mùi khai Không hiện 

tượng 

Kết tủa trắng, 

khí mùi khai 

Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. T là dung dịch (NH4)2CO3   B. X là dung dịch NaNO3. 

C. Z là dung dịch NH4NO3   D. Y là dung dịch NaHCO3 

Câu 29. Cho 1 mol peptit X mạch hở có phân tử khối là 461gam/mol  thủy phân (xt enzim) thu được hỗn 

hợp các α-aminoaxit có tổng khối lượng là 533 gam. Vậy X thuộc loại peptit nào sau đây?  

 A. hexapeptit    B. pentapeptit    C. tetrapeptit    D. tripeptit  

Câu 30: Tiến hành điện phân (điện cực trơ, mằng 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 0,68g Al2O3. Giá trị m có thể là giá trị nào sau đây? 

A. 4,47 gam  B. 9,28 gam   C. 8,94 gam   D. 11,94 gam 

Câu 31. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào nước thì thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Sục 

2,80 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thì thu được 19,7 gam kết tủa. Vậy giá trị của m tương ứng là: 

 A. 31,20 gam  B. 29,55 gam   C. 31,85 gam   D. 20,60 gam 

Câu 32: Cho hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O và MX< MY) tác dụng vừa đủ 

với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 muối của hai axit hữu cơ đơn 

chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 

0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là 

A. 80%.  B. 20%.   C. 75%.   D. 40%. 

Câu 33: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong đó O chiếm 16% khối lượng hỗn 

hợp X tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh ra 0,31 mol khí SO2 và dung dịch Y. Nhúng 

thanh Mg dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng 2,8 gam (Giả sử 

100% kim loại sinh ra bám vào thanh Mg). Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X bằng lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn 

hợp khí A gồm O2 và O3 tỷ lệ mol 1:1. Giá trị của V là : 

A. 1,5232  B. 1,4784   C. 1,4336   D. 1,568 

Caâu 34. Cho hỗn hợp hai chất X, Y cùng có công thức phân tử C4H11O2N có khối lượng 52,5 gam tác dụng 

với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M thoát ra hỗn hợp khí đếu làm xanh quỳ tím ẩm và có mùi khai có tỉ khối 

hơi so với Hidro là: 18,25. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: 
A. 62,2 B. 45,6 gam  C. 53,25 D. 54,6 gam 

Câu 35: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% 

thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2, tỉ khối của Z so với 

H2 là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. 

Hiệu số (a-b) gần với giá trị nào nhất sau đây? 
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A. 110,50.  B. 151,72.   C. 75,86   D. 154,12. 

Câu 36. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 

23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn 

dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a (mol) muối Y và b (mol) muối Z 

(MY <MZ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỷ lệ a: b là: 

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

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl 

0,4M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3  dư vào X thì xuất hiện a gam kết tủa. Biết các phản 

ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO 1

3

  
là khí NO duy nhất. Giá trị của a là 

     A. 11,48.   B. 13,64.            C. 2,16.                   D. 12,02. 

Câu 38:  Đun nóng 0,5 mol hỗn hợp E gồm tripeptit X, tetrapeptit Y và pentapeptit Z (đều là mạch hở) 

với lượng KOH vừa đủ, khi các phản ứng hoàn toàn thì được dung dịch chứa 0,4 mol muối của glyxin, 

0,6 mol muối của alanin và 0,5 mol muối của valin. Nếu đem đốt a gam hỗn hợp E với lượng O2 dư thì 

thu được các khí và hơi, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước bằng 62,34 gam. Giá trị của a gần đúng 

với giá trị nào sau đây 

A. 100                     B. 15                                   C.199                               D. 20 

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 12,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Mg có số mol bằng nhau trong dung dịch 

HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X chứa 75,36 gam muối và hỗn hợp khí Y gồm N2, N2O, NO và NO2. 

Trong Y, số mol N2 bằng số mol NO2. Biết tỉ khối của Y so với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đã tham gia 

phản ứng là 

A. 1,275 mol.  B. 1,080 mol.   C. 1,140 mol.   D. 1,215 mol.          

Câu 40: Một dung dịch X có chứa các ion: x mol H
+
, y mol Al

3+
, z mol 2

4SO  và 0,1 mol Cl
-
. Khi nhỏ từ từ 

đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối 

lượng kết tủa Y là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn) 

A. 51,28 gam.  B. 62,91gam.   C. 46,60 gam.   D. 49,72 gam. 

 

 

…………………………………………..HẾT……………………………………… 

3Al(OH)n
 

nNaOH 0,55 0,35 

0,05 
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