
MÔN HÓA: ĐỀ 01 THÁNG 4-2019 

Cho nguyên tử khối (đvC): H:1; He: 4; C: 12; N: 14; O: 16; S: 32; Na: 23; Mg: 24; Al: 27; Cl: 35,5;  

K: 39; Ca:40; Mn: 55; Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65; Br: 80; Ag: 108; Ba: 137; Pb: 207. 

 
Câu 41: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? 

 A. Li.   B. Na.   C. Al.   D. Cr. 

Câu 42: Kim loại nào là kim loại kiềm thổ? 

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

Câu 43: Silic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây? 

   A.  Si + 2Mg 
0t⎯⎯→  Mg2Si.    B.  Si + O2 

0t⎯⎯→  SiO2.                

   C.  Si + 2F2 ⎯⎯→  SiF4.         D.  Si+ 2NaOH + H2O ⎯⎯→  Na2SiO3 + 2H2. 

Câu 44: Este của CH3COOH và C2H5OH có công thức cấu tạo là 

A. CH3COOCH3.  B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC2H5. 

Câu 45: Xăng sinh học là xăng được pha một lượng etanol theo tỉ lệ nhất định. Công thức của etanol là 

 A. CH3OH.         B. C2H5OH.         C. CH3CHO.       D. HCHO. 

Câu 46: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là 

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

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

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

Câu 48: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính? 

 A. Na2O.  B. Fe2O3.   C. CO2.   D. Al2O3. 

Câu 49: 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. CH3-CH2-Cl. 

Câu 50: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?  

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

Câu 51: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? 

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

Câu 52: “Nước đá khô’’ được dùng để tạo môi trường lạnh và khô. Công thức của “nước đá khô’’ là 

 A. CO2.   B. Na2CO3.  C. SiO2.  D. H2O. 

Câu 53: Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là 

 A. 33,7.  B. 32,4.     C. 36,4.   D.35,1. 

Câu 54: Hòa tan hết 0,02 mol Al trong 80 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 85 ml dung 

dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 1,56 .  B. 0,78 .  C. 0,39 .   D. 1,17.  

Câu 55: Cho các chất: Glyxin, metylamoni axetat, anilin và axit glutamic. Số chất phản ứng được với dung 

dịch HCl là 

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

Câu 56: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%. Toàn bộ khí sinh ra hấp thụ 

vào nước vôi trong dư, thu được 9,6 gam kết tủa. Giá trị của m là  

A. 18,0.  B. 14,4.  C. 8,64.  D. 5,184. 

Câu 57: Cho 13,5 gam H2N-CH2-COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 

m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 22,86.  B. 19,98.  C. 20,34.  D. 17,46. 

Câu 58: Bộ dụng cụ trưng cất (được mô tả như hình vẽ dưới) dùng để 



 
 A. tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều. 

 B. tách hai chất lỏng không trộn lẫn được vào nhau. 

 C. tách hai chất rắn có độ tan khác nhau. 

 D. tách chất lỏng và chất rắn. 

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

3

−  + 2H+ →  CO2 + H2O? 

  A. NaHCO3 + HNO3 →  NaNO3 + CO2 + H2O.  

   B. CaCO3 + 2HCl →  CaCl2 + CO2 + H2O. 

  C. Na2CO3 + H2SO4 →  Na2SO4 + CO2 + H2O.  

  D. NaHCO3 + CH3COOH →  CH3COONa + CO2 + H2O. 

Câu 60: Phát biểu nào sau đây sai?  

A. Dung dịch saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. 

B. Amilozơ và amilopectin là đồng phân của nhau. 

C. Glucozơ và fructozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ, thu được glucozơ. 

Câu 61: Tiến hành các thí nghiệm sau:    

   (a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng. 

   (b) Đốt dây Fe trong bình chứa khí O2.                       

   (c) Cho lá Zn vào dung dịch HCl. 

   (d) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.   

Số thí nghiệm xảy ra sự ăn mòn điện hóa học là    

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

Câu 62: Thủy phân hoàn toàn 1 mol este X (C4H6O2) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch 

Y. Dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 4 mol Ag. Số công thức 

cấu tạo phù hợp với X là 

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

Câu 63: Cho Al vào các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2 và NaOH. Số trường hợp xảy ra phản 

ứng tạo muối là 

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

Câu 64: Cho các phát biểu sau: 

(a) Poli(metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt. 

(b) Cao su isopren được điều chế trực tiếp từ buta-1,3-đien. 

(c) Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng. 

(d) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen. 

(e) Tơ visco thuộc loại tơ hoá học. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 65: Nhỏ từ từ dung dịch X gồm HCl, HNO3 và 0,05 mol H2SO4 vào dung dịch Y chứa 0,15 mol hỗn 

hợp Na2CO3, K2CO3, NaHCO3 và KHCO3, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch Z. Cho dung dịch 

Ba(OH)2 dư vào Z, thu được 29,38 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

  A. 1,568.   B. 1,344.   C. 1,792.   D. 1,120. 

Câu 66: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 

gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch Z chứa 

4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là 



A. 0,82 gam. B. 0,68 gam. C. 2,72 gam. D. 3,40 gam. 

Câu 67: Hai chất hữu cơ X, Y cùng chứa một loại nhóm chức và phân tử đều có vòng benzen. Công thức 

phân tử của X và Y lần lượt là C9H8O4 và C10H8O4. Từ X, Y thực hiện các phản ứng hóa học: 

   (1)  X  +  3NaOH 
ot⎯⎯→  X1  +  X2  +  X3  +  H2O 

   (2)  Y  +  3NaOH 
ot⎯⎯→  X1  +  X2  +  X4  +  H2O 

   (3)  X1  +   H2SO4 (loãng) ⎯→⎯ X5  +  Na2SO4 

   (4)  2CH2=CH2  +  O2  
oxt, t⎯⎯⎯→ 2X4 

   (5)  X5   +  X3  ⎯⎯⎯⎯⎯→
o

2 4H SO ñaëc, t
Z  +  H2O 

  Phân tử khối của Z là 

 A. 146 đvC.  B. 194 đvC.  C. 118 đvC.  D. 104 đvC. 

Câu 68: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch chứa 1 mol KHSO4 vào dung dịch chứa 1 mol NaHCO3. 

(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH. 

(c) Cho dung dịch chứa 1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa 1 mol NaHCO3. 

(d) Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl loãng, dư. 

(e) Cho Mg vào dung dịch HNO3 loãng, dư không thấy khí thoát ra. 

(g) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.  

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là 

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

Câu 69: Cho các phát biểu sau:                                        

    (a) Zn có ứng dụng để bảo vệ tàu biển bằng thép.         

    (b) Au có tính dẫn điện tốt hơn Ag.  

    (c)  Nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg 2+ là nước cứng. 

    (d) Cs được dùng làm tế bào quang điện. 

    (e) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3 dư, thu được dung dịch chứa ba muối. 

    (g) Ở nhiệt độ cao, Na2CO3 và Al(OH)3 đều bị phân hủy. 

Số phát biểu đúng là  

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

Câu 70:  Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon là chất khí ở điều kiện thường, đều chứa liên kết ba, mạch 

hở và trong phân tử hơn kém nhau một liên kết π. Biết 0,56 lít X (đktc) phản ứng tối  đa vớ i  14,4 

gam brom trong dung dịch. Cho 2,54 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong 

NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  

A. 7,14. B. 4,77. C. 7,665.  D. 11,1. 

Câu 71: Đốt cháy hết m gam cacbon cần V lít oxi (đktc), thu được hỗn hợp khí E có tỉ khối so với hiđro 

là 20. Dẫn từ từ E vào dung dịch chứa hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn 

bằng đồ thị sau: 

 
Giá trị của V là 

  A. 80,64.   B. 62,72.   C. 53,76.   D. 17,92. 

Câu 72: Cho các phát biểu sau: 

(a) Dầu thực vật bị ôi là do liên kết đôi C=C của gốc axit béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí. 

 (b) Fructozơ bị oxi hóa bởi AgNO3 trong NH3 là do trong môi trường bazơ fructozơ chuyển hóa thành 

glucozơ. 



   (c) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch mạng phân nhánh. 

   (d) Khi rớt H2SO4 đậm đặc vào vải sợi bông, chỗ vải đó bị đen và thủng ngay do xenlulozơ trong vải bị 

thủy phân. 

   (e) Phenol và anilin dễ bị khử khi để lâu trong không khí. 

   (g) Trong thực tế, glucozơ và fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 73: Cho 14,625 gam NaCl vào 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M, thu được dung dịch X. Điện phân  X 

với điện cực trơ, màng ngăn xốp tới khi dung dịch giảm 26,875 gam thì dừng điện phân. Cho m gam bột 

Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc các phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) 

và 0,6m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 12.    B. 13.   C. 14.    D. 15. 

Câu 74: Cho ba este no, mạch hở X, Y và Z (MX < MY < MZ). Hỗn hợp E chứa X, Y và Z phản ứng hoàn 

toàn với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol T và hỗn hợp F chứa hai muối (P, Q) có tỉ lệ mol 

tương ứng là 5 : 3 (MP < MQ). Cho toàn bộ T vào bình đựng Na dư, khối lượng bình tăng 12,0 gam và thu 

được 4,48 lít H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ F, thu được Na2CO3, CO2 và 6,3 gam H2O. Tổng số nguyên tử có 

trong một phân tử Y là 

 A. 14   B. 17.   C. 20.   D. 22. 

Câu 75: Có hai dung dịch X và Y chứa các ion khác nhau. Mỗi dung dịch chứa đúng hai loại cation và 

hai loại anion trong số các ion sau: 

Ion K+ Mg2+ 

4NH+  H+ Cl- 2

4SO −  
3NO−  2

3CO −  

Số mol 0,15 0,1 0,25 0,2 0,1 0,075 0,25 0,15 

Biết X hòa tan được Fe(OH)3. Khối lượng chất tan có trong Y là 

A. 25,3 gam. B. 22,9 gam. C. 15,15 gam. D. 24,2 gam. 

Câu 76: Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước: 

 Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống 

nghiệm. 

 Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC. 

 Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa. 

Cho các phát biểu sau: 

 (a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng. 

 (b) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp. 

(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế. 

(d) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn. 

(e) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa. 

(g) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 77: 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 Ba(OH)2 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 H2SO4 loãng, dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol khí NO (sản phẩm 

khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n3 < n1 < n2. Hai chất X, Y lần lượt là 

 A. Al(NO3)3, Fe(NO3)2.     B. Al(NO3)3, Fe(NO3)3.   

 C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.     D. FeCl2, Cu(NO3)2. 

Câu 78:  Cho hai axit cacboxylic X, Y đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá hai 

liên kết  và 46 < MX < MY); Z là trieste được tạo bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy 13,36 gam hỗn hợp E 

chứa X, Y và  Z cần dùng 0,52 mol O2. Mặt khác, 0,32 mol E làm mất màu tối đa 0,1 mol Br2 trong dung 

dịch. Cho 13,36 gam E tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, 



thu được hỗn hợp F gồm hai muối F1 và F2 (
1 2F FM M ). Phần trăm khối lượng của F1 trong F gần nhất 

với giá trị nào sau đây?  

  A. 72. B. 75.        C. 71.  D. 73.  

Câu 79: Hỗn hợp E gồm Fe3O4, CuO, Al, Al2O3, Cu và Fe (nguyên tố oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn 

hợp). Cho khí CO đi qua 21,15 gam E nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn T và hỗn hợp 

khí X. Cho toàn bộ X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9,0 gam kết tủa. Cho T tan hết trong dung dịch 

HNO3 (loãng, dư), thu được dung dịch chứa 70,77 gam muối của kim loại và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z 

gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với O2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 1,32.  B. 1,05.  C. 1,26.  D. 1,15. 

Câu 80: Chất X là muối của axit vô cơ có công thức phân tử C2H7O3N, Y và Z đều là muối trung hòa của 

axit cacboxylic hai chức có cùng công thức phân tử C5H14O4N2. Cho 34,2 gam hỗn hợp E gồm X, Y và Z 

tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,5 mol KOH, thu được hai amin và dung dịch chứa 39,12 gam hỗn hợp 

ba muối. Mặt khác, cho 34,2 gam E tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ), thu được dung dịch 

chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 28,0.  B. 22,5.  C. 35,9.  D. 33,5. 

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

 

 


