
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2016
ĐỀ SỐ 4 – Mã đề 462

Họ và tên thí sinh: ………………………….………………..
Số báo danh: …………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; 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; Rb = 85;
Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19.

Câu 1: Thuốc chuột có thành phần chính là Zn3P2. Chuột sau khi ăn phải bả thường chết ở đâu:
A. Chết ngay tại chỗ. B. Ở gần nguồn nước.
C. Ở gần nguồn thức ăn. D. Không rõ nơi chết.

Câu 2: Hòa tan hỗn hợp gồm 9,6 gam CuO và 24 gam Fe2O3 trong 240 ml dung dịch H2SO4 2M đến
phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 4,8 m 2,7. B. 7,2 m 5,6. C. 7,2 m 4,8. D. 7,2 > m > 4,8.

Câu 3: Cho dãy các hợp chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, glixerol, ancol etylic, axit
aminoaxetic, propanđiol-1,3. Số hợp chất không có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 2,32 gam một hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 phải dùng vừa đủ 80 ml dung
dịch HCl 1M. Khử hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp A bằng CO dư thì thu được hỗn hợp khí B. Cho khí B
tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 4 gam. B. 2 gam. C. 10 gam. D. 5 gam.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic không no đơn chức có một liên kết đôi trong
gốc hiđrocacbon, mạch hở, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O có tổng khối lượng là 16,8 gam. Axit

cacboxylic đó là
A. axit acrylic. B. axit axetic. C. axit metacrylic. D. axit but-2-en-1-oic.

Câu 6: Cho các chất: Cu, CuO, Cu2O, CuS, Cu2S, Cu(OH)2, CuCO3, CuSO3 lần lượt vào dung dịch
HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là:

A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.
Câu 7: Cho các phản ứng hóa học sau

ot
(1) FeS + HClkhí X (2) KClO3

khí Y

(3) CH3NH3NO3 + NaOHKhí Z (4) KMnO4 + HCl khí G
ot

(5) Cu + H2SO4 đặc khí E (6) Cu + HNO3 đặckhí H

Số lượng khí đều tác dụng được với dung dịch kiềm là:
A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

Câu 8: Điện phân 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 2M với điện cực trơ trong t giây, cường độ dòng điện
không đổi 1,93A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z.
Cho 16,8 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 15,99 gam hỗn hợp kim loại và khí

NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). G iá trị của t là
A. 5000. B. 4820. C. 3610. D. 6000.

Câu 9: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hoá thạch; những
nguồn năng lượng sạch là:

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



Câu 10: Cho cân bằng 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so
với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là:

A. Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ
B. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ
C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ
D. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ

Câu 11: Nung nóng cho tới phản ứng hoàn toàn m gam hỗn hợp Al2O3 và BaCO3 được hỗn hợp X.
Hòa tan hết X vào nước dư được dung dịch Y chỉ có một chất tan. Sục CO2 dư vào Y, sau đó đun nóng
tiếp cho tới khi đạt kết tủa cực đại thì thu được 5,295 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 6,015 gam. B. 7,465 gam. C. 5,375 gam. D. 4,485 gam.

Câu 12: Thủy phân hỗn hợp 0,01 mol saccarozơ và 0,02mol mantozơ một thời gian thu được dd X
(hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều đạt 60%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với dd AgNO3 dư
thu được lượng Ag là:

A. 0,088mol B. 0,072mol C. 0,084mol D. 0,090mol
Câu 13: Nhận định nào sau đây đúng?
(1) Dùng CaCO3 làm chất chảy loại bỏ SiO2 trong luyện gang.
(2) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,…
(3) Mg cháy trong khí quyển khí CO2.
(4) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg.
(5) Dùng cát để dập tắt đám cháy có mặt Mg.

A. (2), (3), (5) B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3), (5). D. (1), (2), (3), (4).
Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng

2
0t

H

C2H5Cl X CH3COOH Y CH4
Z C2H4


T

Các chất X, Y, Z và T lần lượt là
A. C2H5OH, CH3COONa, C2H2 và C2H6. B. C2H5OH, C2H5Cl, CH3COOC2H5 và C3H8.
C. CH3CHO, CH3Cl và C3H8. D. CH3CHO, CH3COONa, C2H2 và C2H6.

Câu 15: Cho 22,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và Fe tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư)
thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một
lượng dư dung dịch Ba(OH)2, thu được 34,95 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung
dịch NaOH dư thu được 31,2 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 38,08. B. 26,44. C. 22,4. D. 16,8.

Câu 16: Một phi kim X tác dụng mãnh liệt với nước giải phóng ra oxi phân tử. Phi kim R tạo ra một
hợp chất với X. Hợp chất này có tính oxi hóa rất mạnh và có tỉ khối so với không khí là 1,862. X, Y
lần lượt là

A. F và S B. F và O C. Cl và O D. Br và O
Câu 17: Dãy các ion nào cho dưới đây chỉ thể hiện tính bazơ

A. HSO4
-, Cl-, CH3COO-,

PO4
3-C. CO3

2-, S2-, PO4
3-, OH-

B. Al3+, HS- , SO3
2-, HPO4

2-

D. SO4
2-, HSO4

-, NO3
-, NH4

+

Câu 18: Một hỗn hợp gồm một amin và một amino axit no, mạch hở có một nhóm –COOH và một
nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,015 mol hỗn hợp được 0,03 mol CO2. Biết 0,015 mol hỗn hợp phản

ứng vừa hết 0,015 mol HCl được 1,3725 gam muối. Xác định công thức amino axit
A. C5H11O2N. B. CH3O2N. C. C4H9O2N. D. C3H7O2N.

Câu 19: Dãy gồm các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là
A. tơ tằm, tơ nilon, tơ visco. B. len, tơ tằm, tơ axetat, sợi bông.
C. tơ visco, sợi bông, tơ axetat. D. len, tơ tằm, tơ axetat, sợi bông, tơ enang.



Câu 20: Hỗn hợp B gồm Fe và FeO được chia thành hai phần bằng nhau. Phần 1: Cho tác dụng với
dung dịch HCl, dư, thu được 2,24 lít khí (đktc). Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng,
dư, thu được 10,08 lít khí NO2 (đktc). Khối lượng của mỗi chất trong B lần lượt là

B. 5,6 gam và 7,2 gam.
D. 11,2 gam và 7,2 gam.

A. 11,2 gam và 3,6 gam.
C. 5,6 gam và 10,8 gam.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Hỗn hợp gồm FeS và CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl.
B. Hỗn hợp gồm Ag và Cu có thể tan hết trong dung dịch HNO3 đặc.
C. Hỗn hợp gồm BaO và Al2O3 có thể tan hết trong H2O.
D. Hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl.

Câu 22: Axit cacboxylic X đơn chức, Y và Z là 2 ancol 2 chức, đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt
cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm X, Y và Z cần vừa đủ 10,64 lit O2 (đktc) thu được 8,96 lit CO2 và 9,9
gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là:

A. 50,41% B. 40,51% C. 41,50% D. 54,01%
Câu 23: Khi pin điện hoá Zn-Cu hoạt động, phản ứng xảy ra ở catot là

A. Cu2+ + 2eCu. B. Zn2+ + 2eZn. C. CuCu2+ + 2e. D. ZnZn2+ + 2e.
Câu 24: Cho dung dịch A chứa các ion K+ (0,03 mol), M+, SO4

2-, CO3
2-. Cho dung dịch tác dụng với

BaCl2 dư thu được 8,6 gam kết tủa. Cho dung dịch A tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 0,448 lit
khí (đktc). Khi cô cạn dung dịch thu được 5,19 gam muối khan. ion M+ là

A. Na+. B. Li+. C. NH4
+. D. Rb+.

Câu 25: Cho sơ đồ sau: NaOHX1 X2X3NaOH. Với X1, X2, X3 là các hợp chất của natri.

Vậy X1, X2, X3 có thể tương ứng với dãy chất nào sau đây?
A. Na2CO3, NaCl và NaNO3 B. NaCl, NaNO3 và Na2CO3

C. Na2CO3, Na2SO4 và NaCl D. NaNO3, Na2CO3 và NaCl

Câu 26: Cho tên gọi của một số chất: metylamin (1); axit axetic (2); axit propanoic (3); etan-1,2-điol
(4); hexan-2,4-đion (5). Tên thuộc loại danh pháp hệ thống là

A. (1), (2), (5). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (4), (5). D. (3), (4), (5).
Câu 27. Trong một thí nghiệm dùng dung dịch A để chuẩn độ cốc chứa dung dịch B người ta nhận
thấy pH của dung dịch trong cốc phụ thuộc vào thể tích dung dịch A như sau:
Vậy thi nghiệm trên có thể là:

A. Chuẩn độ NaOH bằng HCl
B. Chuẩn độ HCl bằng NaOH
C. Chuẩn độ FeSO4 bằng KMnO4

D. Chuẩn độ KMnO4 bằng FeSO4

Câu 28: Cho các chất sau: NH3, HCl, SO3, N2. Chúng có kiểu liên kết hoá học nào sau đây:

A. Liên kết cộng hoá trị phân cực. B. Liên kết cộng hoá trị không phân cực.

C. Liên kết cộng hoá trị. D. Liên kết phối trí (liên kết cho – nhận).



Câu 29: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

A. C2H5COOCH=CH2 B. CH2=CHCOOC2H5

C. CH3COOCH=CH2 D. CH2=CHCOOCH3

Câu 30: Số lượng ancol có công thức phân tử C5H12O khi tách nước tạo ra anken duy nhất có cùng

mạch cacbon với ancol là:

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

Câu 31: Rót từ từ dung dịch AlCl3 đến dư vào dung dịch NaOH đồng thời lắc nhẹ. Hiện tượng quan

sát được là

A. Có kết tủa trắng, sau tan và bọt khí thoát ra.

B. Ban đầu có kết tủa, tan ngay, sau đó tạo kết tủa không tan.

C. Có bọt khí không màu thoát ra.

D. Ban đầu không có hiện tượng gì sau đó có kết tủa trắng.

Cl2 + 2NaOHNaClO + H2O + NaCl

2Cl2 + H2O + HgOHgCl2 + 2HClO

Câu 32: Cho các phản ứng sau

Cl2 + H2OHCl + HClO

3Cl2 + 6NaOH5NaCl + NaClO3 + 3H2O

2Cl2 + HgOHgCl2 + Cl2O

Trong các phản ứng trên clo đóng vai trò là chất gì:

A. Là chất oxi hoá. B. Là chất khử.

C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Câu 33: Hai chất A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2. A và B đều cộng hợp

với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A, B đều tác dụng với NaHCO3 và chứa gốc phenyl. Công thức cấu tạo

của A và B lần lượt là

A. C6H5-C(COOH)=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH

B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH

C. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5

D. HOOCC6H4CH=CH2 và HOOCCH=CH-C6H5

Câu 34: Cho các dẫn xuất halogen sau: (1) etyl clorua; (2) phenyl clorua; (3) benzyl clorua; (4) p-

clotoluen; (5) 1,2-đicloetan. Những dẫn xuất bị thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng là:

A. (2) (3) (5) B. (1) (3) (5) C. (1) (2) (3) D. (2) (4) (5)

Câu 35: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam đipeptit mạch hở X (được tạo nên từ 2 α-amino axit có công

thức H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư thu được 7,44 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn

toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 9,79 B. 7,99 C. 8,89 D. 6,59

Câu 36: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của

nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. A và B là các

nguyên tố
A. Al và Br B. Al và Cl C. Mg và Cl D. Si và Br

Câu 37: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H9O2N, X phản ứng hoàn toàn với dung dịch

NaOH dư khi đun nóng thoát ra khí Y làm xanh quì ẩm, có tỉ khối so với hidro 15,5. Xác định công

thức cấu tạo của X

A. CH3-CH=CH-COONH4. B. CH2=CH-COONH3CH3.

C. CH2=CH-CH2-COONH4. D. CH3-COONH3CH=CH2.



Câu 38: Hợp chất hữu cơ tạp chức A chứa hai nhóm chức khác nhau trong phân tử. Đốt cháy một

lượng bất kì A đều chỉ tạo ra CO2 và H2O với tỉ lệ mol là 1:1. Chia A thành ba phần bằng nhau:

- Phần 1 phản ứng vừa đủ với 0,1 mol NaOH.

- Phần 2 tác dụng với Na dư thu được 0,1 mol H2.

- Phần 3 được đốt cháy tạo ra 0,3 mol CO2.

Công thức phân tử của A là:

A. C2H4O B. C3H6O3 C. C3H4O2 D. C3H6O2

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 32 gam Cu vào 200 gam dung dịch HNO3 63% thu được dung dịch X

(không có ion NH4
+). Cho X tác dụng hoàn toàn 500ml dung dịch KOH 3M, sau đó lọc kết tủa thu

được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được 124,6

gam chất rắn. Nồng độ % của Cu(NO3)2 trong X là:

A. 38,56% B. 45,28% C. 47,00% D. 35,09%

Câu 40: Chất nào sau đây khi cho tác dụng với HBr theo tỷ lệ mol 1:1 thu được 2 dẫn xuất monobrom

(tính cả đồng phân hình học):

A. isobutilen B. propin C. metylxiclopropan D. isopren

Câu 41: Cho các dung dịch loãng sau: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH. Chỉ được dùng

thêm một hoá chất nào dưới đây để nhận biết các chất trong các dung dịch loãng trên?

A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch HCl. C. Giấy quỳ tím. D. Dung dịch Na2CO3.

Câu 42: Cho 6,5 gam Zn tác dụng vừa hết với dung dịch chứa m gam hỗn hợp NaOH và NaNO3 thu

được 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí NH3 và H2. Giá trị của m là:

A. 1,7. B. 7,2. C. 3,4. D. 8,9.

Câu 43: Công thức phân tử của caprolactam, axit lactic, axit glutamic và axit oxalic lần lượt là:

A. C6H11NO; C3H6O3; C5H9O4N và C2H2O4.

B. C6H13NO2; C3H6O2; C5H9O2N và C2H2O4.

C. C6H11NO; C3H6O3; C5H11O4N và C2H2O4.

D. C6H11NO; C3H6O3; C5H9O4N và C2H4O4.

Câu 44: Khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên ba lần. Người ta nói

rằng tốc độ phản ứng hoá học trên có hệ số nhiệt độ bằng 3. Vậy khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 200C

lên 500C thì tốc độ phản ứng tăng lên là:

A. 9 lần. B. 6 lần. C. 27 lần. D. 81 lần.

Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X có chứa hai nguyên tử oxi trong phân tử thu được

không quá 17,92 lít CO2 (đktc). Để trung hòa 0,25 mol X cần vừa đủ 0,25 mol NaOH. Mặt khác cho

0,5 mol X tác dụng với Na dư thu được 0,5 mol H2. Khi cho 13,64 gam X tác dụng hết với dung dịch

NaOH vừa đủ thì thu được lượng muối khan là

A. 16,06 gam. B. 18,48 gam. C. 16,94 gam. D. 17,24 gam.

Câu 46: Cho dãy các chất: propin, but-2-in, axit fomic, axit axetic, anđehit acrylic, axeton, saccarozơ,

glucozơ, etyl fomat, metyl axetat. Số chất có khả năng khử được AgNO3/NH3 là:

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

Câu 47: Chất A có công thức phân tử C5H11O2N, A tác dụng được với NaHCO3 và A chứa nhóm chức

NH2, A có mạch cacbon không phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo của A là:

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

Câu 48: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần

bằng nhau



- Đốt cháy hòa toàn phần 1 thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O.

- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,996 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn

hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi là 0,3864 lít (136,5oC và 2 atm). Hiệu suất phản ứng tạo ete của

X và Y lần lượt là

A. 62,5% và 70%. B. 70% và 62,5%. C. 50% và 50%. D. 65,2% và 70%.

Câu 49: Hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn

1,0mol X thu được 39,6 gam CO2. Đun nóng X với Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của

Y so với X bằng 1,25. Cho 0,4mol Y phản ứng vừa đủ với V lit dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là:

A. 0,3 B. 0,4 C. 0,6 D. 0,5

Câu 50: Một học sinh đề xuất 2 cách pha loãng dung dịch H2SO4 đặc như hình vẽ:

Cách 1 Cách 2
Cách làm đúng là:

A. Cách 1 B. Cách 2 C. Cả 2 cách D. Không cách nào đúng

H2O H2SO4

H2SO4 H2O


