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    * Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C =12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;     

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
 

Câu 41. Al2O3 tan được trong dung dịch nào sau đây. 

 A. Na2SO4. B. NaOH. C. NaCl. D. NH3. 

Câu 42. Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. 

 A. HOCH2CH2OH. B. CH3COOH. C. H2NCH2COOH. D. HCHO. 

Câu 43. Chất nào dưới đây thuộc loại polime tổng hợp. 

 A. Tơ axetat. B. Polietilen. C. Tinh bột. D. Tơ tằm. 

Câu 44. Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, 

đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là. 

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

Câu 45. Tã lót trẻ em sau khi giặt thường vẫn còn sót lại một lượng nhỏ amoniac, dễ làm cho trẻ bị viêm 

da, thậm chí mẩn ngứa, tấy đỏ. Để khử sạch amoniac nên dùng chất nào cho vào nước xả cuối cùng để 

giặt. 

 A. Phèn chua. B. Giấm ăn. C. Muối ăn. D. Gừng tươi. 

Câu 46. Triolein không có phản ứng với. 

 A. NaOH, đun nóng. B. với Cu(OH)2. C. H2SO4, đun nóng. D. H2 có xúc tác Ni, to. 

Câu 47. Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng cách điện phân dung dịch muối. 

 A. K. B. Al. C. Ca. D. Cu. 

Câu 48. Kim loại Cu không tác dụng với. 

 A. dung dịch HNO3 loãng. B. dung dịch AgNO3.  

C. dung dịch H2SO4 đặc.    D. dung dịch HCl loãng. 

Câu 49. Kim loại nào sau đây được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hoả. 

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

Câu 50. Sắt (II) clorua không phản ứng với dung dịch nào sau đây. 

 A. Cl2. B. NaOH. C. AgNO3. D. H2SO4 loãng. 

Câu 51. Cacbohiđrat nào sau đây được dùng để điều chế thuốc súng không khói. 

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

Câu 52. Hãy cho biết quỳ tím có thể phân biệt được dãy dung dịch nào sau đây. 

 A. Glyxin, Lysin, Axit glutamic B. Glyxin, Alanin, Lysin  

C. Alanin, Axit glutamic, Valin D. Glyxin, Valin, Axit glutamic 

Câu 53. Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường. 

 A. Tristearin.  B. Triolein.  C. Tripanmitin.  D. Saccarozơ.  

Câu 54. Trong các kim loại dưới đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất. 

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

Câu 55. Điện phân dung dịch CaCl2, ở catot thu được khí. 

 A. HCl  B. H2  C. O2  D. Cl2  

Câu 56. Loại chế phẩm nào sau đây không có saccarozơ. 

 A. Đường cát.  B. Đường phèn.  C. Mật mía.  D. Nhựa đường (hắc ín).  
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Câu 57. Trong cơ thể người, sự thiếu hụt nguyên tố nào sau đây có thể gây ra bệnh loãng xương. 

 A. Ba.  B. Mg.  C. Be.  D. Ca.  

Câu 58. Chất nào sau đây không có phản ứng trùng hợp. 

 A. Etilen.  B. Isopren.  C. Buta-1,3-đien.  D. Etan.  

Câu 59. Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây. 

 A. BaCl2.  B. NaHCO3.  C. NaNO3.  D. K2SO4.  

Câu 60. Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối. 

 A. Al2O3.  B. Fe3O4.  C. CaO.  D. Na2O.  

Câu 61. Cho m gam Fe phản ứng với 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 

thu được 6,8 gam kim loại. Giá trị của m là. 

 A. 5,6.                            B. 5,2.                             C. 5,0.                          D. 6,0. 

Câu 62. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của 

m là. 

 A. 8,10.                          B. 2,70.                           C. 4,05.                         D. 5,40. 

Câu 63: Cho vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch chất X vào ống nghiệm. Thêm từng giọt nước brom vào 

ống nghiệm, lắc nhẹ, thấy dung dịch nước Br2 nhạt màu và xuất hiện kết tủa trắng. Chất X là. 

 A. glixerol.                  B. phenol.                        C. anđehit fomic.           D. etanol. 

Câu 64. Phát biểu nào sau đây sai. 

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

B. Trong phân tử valin có số nhóm NH2 lớn hơn số nhóm COOH.  

C. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp.  

D. H2NCH2COOH là chất rắn ở điều kiện thường. 

Câu 65. Cho 11,7 gam glucozơ phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Kết thúc phản ứng (giả sử      

H = 80%) thì thu được bao nhiêu gam Ag. 

 A. 12,096 gam.              B. 11,232 gam.                    C. 13,1328 gam.               D. 13,824 gam. 

Câu 66. Cho 0,1 mol  -amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được chất hữu 

cơ Y. Để tác dụng vừa đủ với chất hữu cơ Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được 15,55 gam muối. 

Công thức cấu tạo thu gọn của  -amino axit X là. 

 A. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. 

C. H2N-CH2-COOH.          D. CH3-CH(NH2)-COOH. 

Câu 67. X và Y là hai cacbohiđrat. X là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng 

không ngọt bằng đường mía. Y là chất rắn ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị. Tên gọi của X, Y lần 

lượt là. 

 A. fructozơ và xenlulozơ.  B. glucozơ và tinh bột.  

C. glucozơ và xenlulozơ.    D. fructozơ và tinh bột. 

Câu 68. Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng ăn mòn điện hoá học. 

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

B. Cho viên kẽm nguyên chất vào dung dịch axit sunfuric loãng.  

C. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch sắt (III) clorua.  

D. Đốt cháy dây sắt trong khí clo khô. 

Câu 69: Dùng hoá chất nào sau đây có thể phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. 

 A. HCl loãng. B. NaHSO4. C. H2SO4 loãng. D. HNO3 loãng. 

Câu 70: Cho dãy các tơ sau: xenlulozơ axetat, nilon-7, nitron, nilon-6,6. Số tơ poliamit trong dãy trên là. 

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

Câu 71: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,344 lít 

khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được       

m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là. 

 A. 6,82. B. 4,78. C. 5,80. D. 7,84. 
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Câu 72: Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 

hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Nếu làm 

bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là. 

 A. 2,34. B. 5,64. C. 4,56. D. 3,48. 

Câu 73: Cho các phát biểu sau: 

(a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2, thu được kết tủa trắng keo. 

(b) Để hàn gắn đường ray bị nứt, gãy người ta dùng hỗn hợp tecmit. 

(c) Nước có chứa nhiều cation Ca2+ (hoặc Mg2+) và HCO
3

−  gọi là nước có tính cứng tạm thời. 

(d) Hợp kim Na-K có nhiệt độ nóng chảy thấp, thường được dùng trong các thiết bị báo cháy. 

(e) Kim loại K khử được ion Cu2+ trong dung dịch thành Cu. 

        Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 74: Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2 có tỉ khối 

so với H2 là 7,8. Toàn bộ X khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 nung nóng, thu được chất rắn Y 

chỉ có hai kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2. Giá trị V là. 

 A. 13,44. B. 10,08. C. 8,96. D. 11,20. 

Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 1,54 mol O2, thu được 1 mol H2O. Nếu 

thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng, thu được dung dịch chứa 18,64 gam 

muối. Để chuyển hóa a mol X thành chất béo no cần dùng 0,09 mol H2 (xúc tác Ni, to). Giá trị của a là. 

 A. 0,06. B. 0,02. C. 0,01. D. 0,03. 

Câu 76: Cho các phát biểu sau: 

(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích, làm thuốc tăng lực. 

(b) Thành phần chính của cồn 70o mà trong y tế thường dùng để sát trùng là metanol. 

(c) Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon. 

(d) Hàm lượng tinh bột trong ngô cao hơn trong gạo. 

        (e) Axit glutamic là thuốc ngăn ngừa và chữa trị các triệu chứng suy nhược thần kinh (mất ngủ, 

nhức đầu, ù tai, chóng mặt,..). 

        Số phát biểu sai là. 

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

Câu 77: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 

 Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml metyl fomat. 

 Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình 

thứ hai. 

 Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun nhẹ trong 5 phút, sau đó để nguội. 

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau: 

(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong bình hai đồng nhất. 

(b) Sau bước 3, trong hai bình vẫn còn metyl fomat. 

(c) Ở bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

(d) Ống sinh hàn nhằm mục đích hạn chế sự thất thoát sự bay hơi chất hữu cơ. 

        Số lượng phát biểu đúng là. 

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

Câu 78: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ X (C8H12O4, chứa 2 chức este) bằng dung dịch NaOH, thu 

được sản phẩm gồm ancol Z và hỗn hợp Y gồm hai muối. Axit hóa Y, thu được hai axit cacboxylic Y1 

và Y2 có cùng số nguyên tử hiđro (
1 2Y YM M ). Cho các phát biểu sau: 

(a) Phân tử khối của Z là 62 g/mol. 

(b) Có 3 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của X. 

(c) Nung nóng muối natri của Y2 với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. 

(d) Chất Y1 bị oxi hoá bởi dung dịch Br2. 
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        Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 79: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este 

đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 3,82 gam X trong O2, thu được H2O và 0,16 mol CO2. 

Mặt khác, cho 3,82 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol 

đồng đẳng kế tiếp và dung dịch chứa 3,38 gam hỗn hợp muối. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc, thu 

được tối đa 1,99 gam hỗn hợp ba ete. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là. 

 A. 23,04%. B. 38,74%. C. 33,33%. D. 58,12%. 

Câu 80: Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic; chất Y (C7H18O3N4) là muối amoni của 

đipeptit. Cho 9,52 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 0,05 mol 

một amin đa chức và m gam hỗn hợp Z gồm ba muối (trong đó có một muối của axit cacboxylic). Phần 

trăm khối lượng của muối axit cacboxylic trong Z gần nhất với giá trị nào sau đây. 

 A. 49,7. B. 38,0. C. 54,2. D. 55,1. 

 

 

----------- HẾT ---------- 

 


