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Câu 41: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và kim loại dẫn điện tốt nhất lần lượt là 

A. Hg và Ag. B. Hg và Cu. C. Hg và Cu. D. W và Ag. 

Câu 42: Kim loại nào sau đây tác dụng với oxi và clo luôn thể hiện số oxi hóa khác nhau ? 

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

Câu 43: Criolit (Na3AlF6) là nguyên liệu được dùng để sản xuất nhôm với mục đích: 

(1) Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3. 

(2) Tiết kiệm được năng lượng, tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3. 

(3) Tạo chất lỏng có tỉ khối nhỏ hơn nhôm, nổi lên bề mặt ngăn nhôm nóng chảy bị oxi hoá.  

(4). Tạo ra hỗn hợp bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hoá bởi không khí. 

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

Câu 44: Trong các ion sau: Ca2+, Cu2+, Ag+, Fe3+, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là 

A. Fe3+. B. Ag+. C. Cu2+. D. Ca2+. 

Câu 45: Cho các quặng sau: Malachit; xiderit; Manhetit; Pirit; boxit 

Có bao nhiêu quặng mà thành phần chính chứa cacbon ? 

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

Câu 46: Cho các phát biểu sau: 

(1) Kim loại Mg và Ag tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí H2 

(2) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử. 

(3) Kim loại Al và Zn tan được trong dung dịch kiềm dư 

(4) Nhóm kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện là Mg; Cu; Fe 

Phát biểu đúng là 

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

Câu 47: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính ? 

  A. Al(NO3)3.   B. NaAlO2.  C. Al(OH)3.    D. Al2(SO4)3. 

Câu 48: Cho dãy chuyển hóa sau: 2 2
CO H O NaOH

X Y X
     



Công thức của X là 

A. Na2O . B. NaHCO3. C. NaOH. D. Na2CO3. 

Câu 49: Cho các phát biểu sau: 

 (1) Trong công nghiệp, quặng boxit dùng để sản xuất kim loại nhôm có thành phần chính là Al(OH)3.2H2O 

 (2) Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, bó bột. Công thức là CaSO4.H2O 

 (3) Có thể dùng H2SO4 để làm mềm một mẫu nước có chứa các ion 
2 2 2

3 4
Ca ,Mg ,HCO ,Cl ,SO .

    
 

 (4) Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxi là Al(OH)3 

Phát biểu đúng là 

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

Câu 50: Để khử ion Fe
3+ 

trong dung dịch thành ion Fe
2+ 

có thể dùng một lượng dư 

A. kim loại Ba.              B. kim loại Cu.              C. kim loại Ag.             D. kim loại Mg. 

Câu 51: Chất nào sau đây là oxit axit ? 

 A. CrO3. B. CaO. C. CO. D. FeO. 

Câu 52: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được ứng dụng: để tạo hiệu ứng trong điện ảnh, tiệc 

cưới, hay tạo môi trường lạnh và khô, thuận lợi cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là 

 A. CaCO3. B. CaO. C. CO2 rắn. D. H2O rắn. 

Câu 53: Isoamyl acrylat  có công thức phân tử là 

A. C7H16O2.  B. C8H14O2. 

CH3COOC2H5. 

C. C7H14O2. D. C8H16O2 

5COOCH3. 
Câu 54: Cho Na dư vào 135ml dung dịch rượu etylic có độ rượu là ao, sau khi kết thúc phản ứng thu được 30,912 

lít H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8g/ml, của nước là 1g/ml. Giá trị a là 

 A. 92. B.  46. C.  58. D.  84. 

Câu 55. Glucozơ tác dụng được với chất nào sau đây trong điều kiện thích hợp ? 

(a). Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH.  (b). Br2 trong nước. 

(c). AgNO3 trong dung dịch NH3.   (d). Na kim loại. (e) (CH3CO)2O 

A. tất cả.  B. trừ (c).  C. trừ (d).  D. trừ (e). 

Câu 56: Trong chiến tranh Việt Nam, Mĩ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam một loại hóa chất cực độc phá hủy 

môi trường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, đó là chất độc màu da cam. Chất độc này 

còn được gọi là 

 A. đioxin. B. 3-MCPD. C. nicotin. D. TNT. 

Câu 57: Cho các phát biểu sau: 

(a) Phần trăm khối lượng oxi trong axit panmitic là 12,5% 

(b) Số nguyên tử hiđrô trong phân tử axit glutamic là 9 

(c) Cho glixerol tác dụng với axit axetic; axit panmitic; axit oleic sẽ thu được tối đa 6 loại chất béo 

(d) Axit béo là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, số cacbon lớn và mạch thẳng. 



Phát biểu đúng là 

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

Câu 58: Cho các polime sau: polietilen (PE), PVC, PPF, poli(ure-fomandehit), poli(hexametylen-adipamit), thủy 

tinh hữu cơ, poliacrilonitrin, Poliisopren. 

Số polime dùng làm chất dẻo là: 

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

Câu 59: Cho các phát biểu sau: 

(a) Khi trời sấm chớp mưa rào, trong không trung xảy ra các phản ứng hóa học ở điều kiện nhiệt độ cao có tia lửa 

điện, tạo thành các sản phẩm có tác dụng như một loại phân bón đạm nitrat, theo nước mưa rơi xuống, cung cấp 

chất dinh dưỡng cho cây trồng 

(b) Dung dịch anilin và metylamin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh  

(c) Phân đạm ure có công thức hóa học là (NH4)2CO 

 (d) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của P2O5 

Số phát biểu sai là 

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

Câu 60: Có bao nhiêu cặp chất sau đây là đồng phân của nhau 

(a). Saccarozơ và mantozơ                (b). Axit acrylic và andehit malonic 

(c). Tinh bột và xenlulozơ có cùng số mắc xích (d). Metyl fomat và 2-hidroxi etanal 

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

Câu 61: Cho các phát biểu sau: 

(a) Cho từ từ đến dư kim loại Cu vào dung dịch FeCl3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y 

chứa hai muối.  

(b) Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, nguội  

(c) Tên của các quặng chứa thành phần chủ yếu FeCO3, Fe2O3, Fe3O4 lần lượt là xiđerit, hematit đỏ, manhetit. 

(d) Fe2O3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 62: Cho các este sau: vinyl axetat, propyl axetat, metyl acrylat, metyl metacrylat. Có bao nhiêu este tham gia 

phản ứng trùng hợp tạo thành polime? 

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

Câu 63: Hòa tan hoàn toàn 9,18 gam Al nguyên chất cần vừa đủ V lít dung dịch axit HNO3, thu được một khí X 

và một dung dịch muối Y. Biết trong X số nguyên tử của nguyên tố có sự thay đổi số oxi hóa là 0,3612.1023 (số 

Avogadro là 6,02.1023). Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch Y tạo ra một dung dịch trong suốt cần 290 gam dung 

dịch NaOH 20%. Xác định khí X ? 

 A.  NO. B.  N2. C.  N2O. D.  NO2. 

Câu 64: Saphia là một loại ngọc quý trong tự nhiên có thành phần chính là Al2O3 lẫn các tạp chất là 



A. Fe2+, Fe3+  
và Mg2+ 

.  B. Cr2+, Cr3+  
và Ti4+. 

C. Fe2+, Fe3+  
và Ti4+ 

.  D. Fe2+, Fe3+  
và Cr3+ 

. 

Câu 65: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra 1 mol khí. Nếu cũng cho m 

gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75 mol khí. Giá trị m là 

A. 19,25. B. 36,50. C. 18,25. D. 38,50. 

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm este X (C3H6O2) và este Y (C7H6O2) cần vừa đủ 160 ml dung 

dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam hỗn hợp Z gồm ba muối. Giá trị của m là 

 A. 37,36. B. 33,76. C. 16,88. D. 18,66. 

Câu 67: Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc 

tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là xenlulozơ và glucozơ 

(b) Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường glucozơ 

(c) Cacbohiđrat có nhiều trong cây mía và củ cải đường là glucozơ 

Có bao nhiêu phát biểu sai ? 

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

Câu 68:  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ bằng oxi. Toàn bộ sản phẩm 

cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy xuất hiện (m + 92,8) gam kết tủa và khối lượng 

bình tăng (m + 41,6) gam. Giá trị của m là 

 A. 37,20. B. 38,40. C. 40,15. D. 43,04. 

Câu 69: Hỗn hợp X gồm glyxin, valin và axit glutamic (trong đó nguyên tử oxi chiếm 36,9637% về khối lượng). 

Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 7,6 gam muối. Giá trị của  m là 

A. 5,02. B. 6,06. C. 3,88. D. 5,04. 

Câu 70. Polime X là chất rắn vô định hình chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hiđro về khối lượng. Nội 

dung nào sau đây không đúng về polime nói trên 

 A.  Công thức một mắc xích của X là C2H3Cl B.  X dùng làm da nhân tạo, dép nhựa, ống dẫn nước 

 C.  X có nhiệt độ nóng chảy xác định. D.  X dùng làm dụng cụ thí nghiệm, vật liệu cách điện 

Câu 71: Hòa tan hết p(gam) hỗn hợp gồm K, K2O, KOH và K2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu 

được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 50%. Cô cạn Y thu 

được 208,8 gam muối. Giá trị của p là 

 A. 173. B. 170. C. 137. D. 17,2. 

Câu 72: Cho các phát biểu sau:  

 (a). Khi cho FeS2 vào dung dịch H2SO4 loãng sẽ thu được khí và kết tủa màu vàng 

 (b). Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 thì thu được kết tủa và khí 

 (c). Cho Ba vào dung dịch NaHSO3 thì thu được một chất khí nặng hơn không khí 

 (d). Dùng P2O5 để làm mất nước một axit X thu được một chất rắn màu trắng Y. Chất rắn Y dễ bị phân hủy 

thành hai chất khí Z và T mà khi hòa tan hỗn hợp hai khí này vào nước lại thu được axit X. Phân tử khối của axit 

X là 63 

 (e). Đun nóng nước cứng tạm thời sẽ thu được kết tủa đỏ và kết tủa này tan trong dung dịch axit HCl 



 (f). Cho Na vào dung dịch CuSO4 sẽ thu được kết tủa màu vàng và có khí thoát ra. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 73: Hỗn hợp X gồm một triglixerit mạch hở và một axit béo. Thủy phân hoàn toàn 13,416 gam X cần vừa đủ 

NaOH 20% thu được dung dịch Y có chứa hai muối với số mol bằng nhau và phần dung môi còn lại có khối lượng 

9,0 gam. Tính số mol khí O2 cần để đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X.  

A. 6,90. B. 6,09. C. 5,06. D. 5,60. 

Câu 74: Cho các phát biểu sau:  

(a) Chỉ dùng dung dịch brom phân biệt được 3 chất lỏng phenol, axit axetic và andehit axetic  

(b) Khi tham gia phản ứng với H2 (Ni; to), glucozơ bị khử thành amoni gluconat. 

(c) CnH2nO2 (n ≥ 1) có thể là công thức của các este no, mạch vòng, đơn chức  

(d) Phản ứng của axit axetic với etanol là phản ứng trung hòa  

(e) Dung dịch fomalin dùng để ngâm mẫu vật thí nghiệm là HCHO 37%-40% 

(f) Gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ protein.  

(g) Tripanmitin có công thức C3H5(OCOC17H35)3 

Số phát biểu sai là 

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

Câu 75: Cho 0,56 gam hỗn hợp X gồm C và S vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), thu được 0,16 mol hỗn 

hợp khí (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam X, thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào 
100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,24M và KOH 0,36M, thu được dung dịch chứa Z gam muối. Giá trị 
của Z là 

 A.  4,640. B.  4,368. C.  4,548. D.  4,630. 

Câu 76: Khi đốt cháy hoàn toàn 34,1 gam hỗn hợp M gồm alanin, valin, axit glutamic và axit oleic, thu được N2; 

27,9 gam H2O và p(mol) CO2. Mặt khác 68,2 gam X tác dụng được tối đa với 0,6 mol NaOH trong dung dịch. Giá 

trị của p là:  

A. 3,10    B. 2,80    C. 1,55    D. 1,05  

Câu 77: Hòa tan hoàn toàn 33,1 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al trong dung dịch chứa 1,55 mol KHSO4. 

Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 233,3 gam muối sunphat trung hòa và 0,225 mol hỗn hợp 

khí Z gồm 2 khí (trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí). Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm 

khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây 

           A. 70%   B. 60%   C. 50%  D. 40% 

Câu 78: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic, metylamin và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol 

hỗn hợp X cần vừa đủ 0,21 mol khí O2 thu được 0,15 mol CO2. Nếu cho 0,12 mol hỗn hợp X tác dụng với lượng 

dư dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là  

A. 12,05    B. 13,02    C. 14,24    D. 16,72  

Câu 79: Khi cho m gam hỗn hợp gồm ba este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ) tác dụng hết với dung dịch 

NaOH, thu được a gam hỗn hợp E chứa hai ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp và (m + 2,72) gam hỗn hợp 

T chỉ chứa hai muối. Cho a gam E vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 1,94 gam. Nếu đốt cháy toàn 



bộ T thì thu được 7,42 gam Na2CO3 và 16,28 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X có giá trị gần nhất với giá trị 

nào sau đây ? 

 A. 22,0%. B. 22,5%. C. 23,0%. D. 23,5%. 

Câu 80: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây 

 Bước 1: Cho 1 ml CH3COOH, 1 ml C2H5OH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm. 

 Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5-6 phút ở 65-700C. 

 Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm. 

Cho các phát biểu sau: 

a) Axit H2SO4 đặc vừa có vai trò làm xúc tác, vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm. 

b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm. 

c) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn axit axetic và ancol etylic. 

d) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. 

e) Ở thí nghiệm trên, có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit clohidric đặc. 

f) Mục đích chính của việc làm lạnh là để cho hơi etyl axetat ngưng tụ. 

Số phát biểu không đúng là 

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. 
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CÂU 43  CÂU 53  CÂU 63  CÂU 73  

CÂU 44  CÂU 54  CÂU 64  CÂU 74  

CÂU 45  CÂU 55  CÂU 65  CÂU 75  

CÂU 46  CÂU 56  CÂU 66  CÂU 76  

CÂU 47  CÂU 57  CÂU 67  CÂU 77  

CÂU 48  CÂU 58  CÂU 68  CÂU 78  

CÂU 49  CÂU 59  CÂU 69  CÂU 79  

CÂU 50  CÂU 60  CÂU 70  CÂU 80  

 


