§Ò «n luyÖn sè 5
Hä tªn:.............................................................................................................
C©u1:Nguyªn tè X cã cÊu h×nh e cña ph©n líp chãt lµ 3d5.VËy nguyªn tö X cã sè líp e lµ:
A. 3
B. 4
C. 5
D. tÊt c¶ ®Òu sai
C©u2: Trong sè c¸c polime sau cã bao nhiªu polime dïng lµm chÊt dÎo: Thuû tinh h÷u c¬, nilon- 6,6, caosu buna,
PVC, t¬ capron, nhùa phenolfoman®ehit, PVA.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
C©u3: Trong phßng thÝ nghiÖm ng−êi ta ®iÒu chÕ NO2 b»ng c¸ch cho Cu t¸c dông víi HNO3 ®Æc khi ®un nãng. NO2
cã thÓ chuyÓn thµnh N2O4 theo c©n b»ng: 2NO2
N2O4
Cho biÕt NO2 lµ khÝ cã mµu n©u vµ N2O4 lµ khÝ kh«ng mµu. Khi ng©m b×nh chøa NO2 vµo chËu n−íc ®¸ thÊy mµu
trong b×nh khÝ nh¹t dÇn. Hái ph¶n øng thuËn trong c©n b»ng trªn lµ:
A. To¶ nhiÖt
B. Thu nhiÖt
C. Kh«ng to¶ hoÆc kh«ng thu nhiÖt
D. §¸p ¸n kh¸c
C©u4: Hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ (mỗi axit không quá 2 nhóm -COOH) có khối lượng 16g tương ứng 0,175
mol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi cho sản phẩm cháy đi qua nước vôi trong dư thu được 47,5g kết tủa. Mặt
khác nếu cho hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thu được 22,6g muối. Công thức cấu tạo của 2 axít là
A. HCOOH và (COOH)2..
B. CH3COOH và (COOH)2.
C. C2H5COOH và HOOC-CH2-COOH
D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH.
C©u5: Nhiệt phân hoàn toàn m gam Cu(NO3)2 thu được chất rắn A và hỗn hợp khí B. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào
nước dư thu được 200 ml dung dịch có pH = 1. Khối lượng Cu(NO3)2 đem nhiệt phân là:
A. 9,40 gam.
B. 3,76 gam.
C. 1,88 gam.
D. 18,8 gam.
C©u6: Khi cho buta®ien- 1,3 thùc hiÖn ph¶n øng céng víi HCl theo tØ lÖ sè mol 1:1 th× thu ®−îc bao nhiªu dÉn xuÊt
chøa Clo ( KÓ c¶ ®ång ph©n h×nh häc)
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
C©u7: Trong công nghiệp HCl có thể điều chế bằng phương pháp sunfat theo phương trình phản ứng
o

t
→ 2HCl↑ + Na2SO4
2NaCl (tinh thể) + H2SO4 (đặc) 
Tại sao phương pháp này không được dùng để điều chế HBr và HI trong công nghiệp ?
A. Do tính axit của H2SO4 yếu nên không đẩy được HBr và HI ra khỏi muối.
B. Do NaBr và NaI đắt tiền, khó kiếm.
C. Do HBr và HI sinh ra là chất độc.
D. Do có phản ứng giữa HBr, HI với H2SO4 đặc, nóng.
Câu 8:Cho sơ đồ phản ứng sau

Y

X
Z

CH3COOH

X, Y , Z lần lượt là
A. CH3COOH , CH3COONa , H2O.
B. CH3COOC2H5 , CH3COONa , C2H5OH.
C. CH3COOC2H5 , C2H5OH , CH3COONa.
D. CH3COOC2H5 , CH3COOH, C2H5OH
C©u9: Điện phân dung dịch hỗn hợp HCl, NaCl, FeCl3, CuCl2. Thứ tự điện phân ở catot là:
A. Cu2+ > Fe3+ > H+ (axit) > Na+ > H+ (H2O).
B. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit) > H+ (H2O).
3+
2+
+
2+
+
C. Fe > Cu > H (axit) > Fe > H (H2O).
D. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit) > H+ (H2O).
C©u10: Cho glucoz¬ lªn men víi hiÖu suÊt 80%, hÊp thô toµn bé khÝ sinh ra vµo 120 gam dd NaOH 10% thu ®−îc
dd chøa 2 muèi víi tæng nång ®é % b»ng 14,75%. Khèi l−îng glucoz¬ ®a dïng lµ:
A. 45 gam
B. 25,3 gam
C. 14,4 gam
D. 22,5 gam
C©u11: Trong mét cèc n−íc cøng chøa a mol Ca2+, b mol Mg2+ vµ c mol HCO3-. NÕu chØ dïng n−íc v«i trong nång
®é Ca(OH)2 pM ®Ó lµm gi¶m ®é cøng cña cèc th× ng−êi ta thÊy khi thªm V lÝt n−íc v«i trong vµo cèc ®é cøng trong
cèc lµ nhá nhÊt. BiÓu thøc tÝnh V theo a, b, p lµ:
A. (2b + a)/p
B. (b + a)/ p
C. (b + 2a)/ p
D. (b + a)/ 2p
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C©u12: ChÊt h÷u c¬ B thµnh phÇn chøa C, H, O, N khèi l−îng ph©n tö 89 ®vC. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol B thu
®−îc 3 mol CO2 vµ 0,5 mol N2. T×m sè c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi B biÕt r»ng B l−ìng tÝnh( chØ xÐt c¸c hîp chÊt
®a häc trong ch−¬ng tr×nh phæ th«ng)
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C©u13: Cho n mol Ba kim loại vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Khi phản ứng kết thúc thu được 4,68 gam kết tủa.
Giá trị của n là:
A. 0,09
B. 0,17
C. 0,32
D. A, B đều đúng
C©u14: Muốn chuyển lipit từ thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành :
A. Đun lipit với dung dịch NaOH
B. Đun lipit với dung dịch H2SO4 loãng
C. Đun lipit với H2 ( có xúc tác )
D. Tất cả đều đúng
C©u15: Có bao nhiêu loại khí thu được khi cho các hóa chất rắn hay dung dịch sau đây phản ứng với nhau: Al,
FeS, HCl, NaOH, (NH4)2CO3?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C©u16: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp 2 este no, ®¬n chøc m¹ch hë cÇn dïng 3,976 lÝt O2(®ktc) vµ thu ®ù¬c
6,38(g) CO2. Cho l−îng este nµy t¸c dông hÕt víi dd KOH, ®un nãng th× thu ®−îc hçn hîp 2 r−îu kÕ tiÕp nhau
trong day ®ång ®¼ng vµ 3,92 (g) muèi cña 1 axit h÷u c¬ ®¬n chøc. CTCT cña 2 este lµ:
A. HCOOCH3 vµ C2H5COOCH3
B. C2H5COOCH3 vµ C2H5COOC2H5
C. CH3COOC2H5 vµ CH3COOC3H7
D. CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5
C©u17: Từ một tấn quặng manhetit có 7,2% tạp chất không chứa sắt có thể thu được bao nhiêu kg gang chứa 96%
sắt?
A. 672 kg
B. 67,2 kg
C. 700 kg
D. 70 kg
C©u18: Chia m(g) mét an®ehit X thµnh hai phÇn b»ng nhau.
-PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®−îc 3,36l CO2 (®ktc) vµ 2,7g H2O.
- PhÇn 2: Cho t¸c dông víi AgNO3/ NH3 d− thu ®−îc Ag kim lo¹i víi tØ lÖ mol an®ehit: mol Ag=1:4.
An®ehit X lµ:
A. An®ehit no ®¬n chøc
B. An®ehit no 2chøc.
C. An®ehit fomic
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc
C©u19: NhiÖt ph©n 3 gam MgCO3 mét thêi gian thu ®−îc khÝ B vµ chÊt r¾n A. HÊp thô hoµn toµn khÝ B vµo 100 ml
dd NaOH x mol/lit thu ®−îc ddX, dd X ph¶n øng víi dd BaCl2 d− t¹o ra 3,94 gam kÕt tña. Dung dÞch X t¸c dông
võa ®ñ víi 50 ml dd KOH 0,2 M. Gi¸ trÞ cña x vµ hiÖu suÊt ph¶n øng nhiÖt ph©n MgCO3 lµ:
A. 0,5M vµ 66,7%
B. 0,75M vµ 50%
C. 0,5M vµ 84%
D. 0,75M vµ 90%
C©u20: Cho 47 gam phenol t¸c dông víi hçn hîp gåm 200 gam HNO3 68% vµ 250 gam H2SO4 98%. HiÖu suÊt
ph¶n øng lµ 90%. TÝnh khèi l−îng axit picric t¹o thµnh:
A. 114,5 gam
B. 103,05 gam
C. 121,81 gam
D. 51,25 gam
C©u21: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, MgO, ZnO bằng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa
đủ). Cô cạn cẩn thận dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được lượng muối sunfat khan là:
A. 3,81 gam
B. 4,81 gam
C. 5,21 gam
D. 4,8 gam
C©u22: §èt ch¸y hoµn toµn m (g) mét r−îu ®¬n chøc, cã m¹ch cacbon ph©n nh¸nh thu ®−îc m(g) H2O. R−îu cã
khèi l−îng ph©n tö nhá nhÊt tho¶ man ®iÒu kiÖn trªn lµ:
A. R−îu bËc 1
B. R−îu bËc 2
C. R−îu th¬m
D. R−îu no
C©u23: LÊy m gam Na2O cho vµo 200 ml dd AlCl3 0,3 M thÊy cã 2,34 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña m lµ:
A. 0,93
B. 6,03
C. 6,51
D. 8,68
C©u24: X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí gồm X và O2 dư ở
1500C có áp suất 2 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 1500C, áp suất bình vẫn là 2atm. Người
ta trộn 9,6 gam X với hiđro rồi cho qua bình đựng Ni nung nóng (H = 100%) thì thu được hỗn hợp Y. Khối lượng
mol trung bình của Y là:
A. 42,5.
B. 46,5.
C. 48,5.
D. 52,5.
C©u25: Hoà tan hết m (g) hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí
NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Giá trị m sẽ là:
A. 33,6 gam
B. 42,8 gam
C. 46,4 gam
D. Kết quả khác.
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C©u26: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau:
Y
Fe

+ dd NaOH

M

+ O2 + H2O

E

t0

F + H2O

+X

Z

+F
t0

Fe + H2O

X lµ chÊt nµo sau ®©y?
B. H2SO4
C. CuSO4
D. AgNO3.
A. O2
C©u27: Nh÷ng ph¶n øng nµo x¶y ra khi cho c¸c chÊt t¸c dông víi nhau:
1. Cu + dd(HCl + NaNO3)
2. CuS + dd HCl
3. Nung Na2CO3
4. AlCl3 + dd H2S
5. Cl2 + H2S + H2O
6. FeCl3 + dd H2S
A. 1, 5, 6
B. 3, 4, 5
C. 1, 2, 4
D. 1, 2, 5
C©u28: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1V hi®rocacbon A cÇn 6V oxi vµ sinh ra 4V CO2. A cã thÓ lµm mÊt mµu dung dÞch
n−íc brom vµ kÕt hîp víi H2 t¹o thµnh mét hi®rocacbon no m¹ch nh¸nh. CTCT cña A lµ g×? Gi¶i thÝch?
B. (CH3)2CHCH = CH2
C. CH3CH = C (CH3)2
D. CH ≡ C CH (CH3)2
A. (CH3)2C = CH2
C©u29: Cho 28,8 gam bột Cu vào 200 ml hỗn hợp axit HNO3 1,0M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra V lít khí NO (sản
phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của V là:
A. 4,48 lít.
B. 1,12 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
C©u30: X, Y lµ 2 r−îu ®ång ®¼ng (MX < MY). §èt ch¸y hoµn toµn X thu ®−îc x mol CO2 vµ y mol H2O cßn ®èt
ch¸y hoµn toµn Y thu ®−îc a mol CO2 vµ b mol H2O. BiÕt tØ sè a/b > x/y. VËy 2 r−îu ®ã thuéc lo¹i:
A. R−îu kh«ng no cã mét nèi ba, ®¬n chøc hoÆc ®a chøc
B. ChØ cã thÓ lµ r−îu no, ®¬n chøc
C. ChØ cã thÓ lµ r−îu no, ®a chøc
D. R−îu no ®¬n chøc hoÆc ®a chøc
C©u31: Có các lọ riêng biệt đựng các dung dịch không màu : AlCl3, ZnCl2, MgCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl. Chỉ
dùng dung dịch nào dưới đây để phân biệt các lọ mất nhãn trên ?
A. NaOH.
B. Na2CO3.
C. Ba(OH)2.
D. NH3.
C©u32: C5H8O2 cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o m¹ch hë t¸c dông víi c¶ Na vµ NaOH?
A. 8
B. 7
C. 12
D. 11
C©u33: Clo hóa PP (polipropilen) thu được một loại tơ clorin trong đó clo chiếm 17,53%. Trung bình một phân tử
clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PP ?
A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
C©u34: A lµ mét axit cacboxylic ®¬n chøc. LÊy m gam A t¸c dông víi NaHCO3 d− thÊy gi¶i phãng ra 1,792 lÝt khÝ
CO2 (®ktc). MÆt kh¸c, cho m gam A vµo C2H5OH lÊy d− råi ®un nãng trong H2SO4 ®Æc th× thu ®−îc 6 gam este(
hiÖu suÊt este ho¸ b»ng 75%). Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 4,8 gam
B. 5,76 gam
C. 5,92 gam
D. 5,4 gam
C©u35: Cho các phản ứng sau:
Al + 3H2O = Al(OH)3 + 3/2 H2
(1)
Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O
(2)
(3)
Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + H2O
Thứ tự phản ứng của vật làm bằng nhôm trong dung dịch NaOH là:
A. 1, 2, 3
B. 2, 3,1
C. 2, 1, 3
D. 3, 1, 2
C©u36: Xác định X cho sơ đồ phản ứng sau:
X  C3H6Br2  C3H8O2  C3H4O2  C3H4O4
A. propan.
B. propen.
C. xiclopropan.
D. không xác định được
C©u37: HÊp thô hoµn toµn 2,24 lÝt SO2 (®ktc) vµo 125 gam dd NaOH, ph¶n øng xong lµm bay h¬i n−íc ë ¸p suÊt
thÊp vµ nhiÖt ®é th−êng th× thu ®−îc 16,6 (g) chÊt r¾n khan. Nång ®é % cña dd NaOH lµ:
A. 2,8%
B. 9,6%
C. 6,9%
D. 8,2%
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C©u38: Cho 12,9 gam este mạch thẳng E có công thức C4H6O2 vào 150 ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được 13,8 gam chất rắn. Tên gọi của E là:
A. Metyl acrylat. B. Vinyl axetat.
C. Anlyl fomiat
D.Propenyl fomiat.
C©u39: Sôc hÕt 1,568 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµo 500ml ddNaOH 0,16 M. Sau thÝ nghiÖm ®−îc ddA. Rãt 250ml dd B
gåm BaCl2 0,16M + Ba(OH)2 xM vµo dd A, ®−îc 3,94(g) kÕt tña vµ dd C. Nång ®é x M cña Ba(OH)2 b»ng:
A. 0,02M
B. 0,025M
C. 0,03M
D. 0,015M
C©u40: §èt ch¸y hoµn toµn 6,2 gam mét amin no, ®¬n chøc ph¶i dïng hÕt 10,08 lÝt khÝ O2 (®ktc). C«ng thøc cña
amin ®ã lµ:
A. C2H5NH2
B. CH3NH2
C. C4H9NH2
D. C3H7NH2
C©u41: Để phân biệt 4 kim loại Ag, Na, Mg và Al chỉ cần dùng hóa chất nào sau đây ?
A. H2O.
B. NaOH loãng.
C. HCl loãng.
D. Dung dịch NH3.
C©u42: §Ó ph©n biÖt etilenglicol, lßng tr¾ng trøng, glucoz¬ ng−êi ta cã thÓ dïng:
A. AgNO3/NH3
B. N−íc brom
C. CuSO4
D. CuSO4, NaOH
C©u43: Dãy chất nào cho dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HNO3 ?
C. AlCl3, Cu, S.
D. FeS, Fe2(SO4)3, NaOH.
A. CuO, Ag, FeSO4. B. FeO, SiO2, C.
C©u44: §èt ch¸y mét hi®rocacbon A m¹ch hë cã tû khèi h¬i so víi kh«ng khÝ nhá h¬n 1,5 th× cÇn 8,96l O2 thu
®−îc 6,72l CO2. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc. A thuéc day ®ång ®¼ng:
A. Ankan
B. Anken, xicloankan
C. Ankin, Ankadien
D. Aren, ®iankin
C©u45: Dung dịch nào sau đây tồn tại trong thực tế:
A. NH +4 , Na+, HCO 3− , OH– , Br– .

B. H+, HCO 3− , OH– , Br– , Ba2+, NO 3−

C. NH +4 , Ba2+, HCO 3− , OH– , Br– .

D. Na+, Mg2+, K+, Cl– , NO 3− , CH3COO–

C©u46: Ancol X mạch hở, có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Cho 9,3 gam ancol X tác dụng với Na dư
thu được 3,36 lít khí. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3OH.
B. CH2OHCHOHCH2OH. C. CH2OHCH2OH.
D. §¸p ¸n kh¸c
C©u47: Cho c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc sau ®©y:
1. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4
2. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2+

3. C2H2 + H2O Hg
→ CH3CHO

4.
5.
6.

−

4. C2H5Cl + H2O OH

→ C2H5OH + HCl
5. NaH + H2O → NaOH + H2
6. F2 + 2H2O → 4HF + O2

Cã bao nhiªu ph¶n øng ho¸ häc trong sè c¸c ph¶n øng trªn, trong ®ã H2O ®ãng vai trß chÊt oxi hãa hay chÊt
khö?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
C©u48: Hîp chÊt h÷u c¬ A c«ng thøc ph©n tö cã d¹ng: CxHyO2 trong ®ã oxi chiÕm 29,09% vÒ khèi l−îng.
BiÕt A t¸c dông víi NaOH theo tØ lÖ mol 1: 2 vµ t¸c dông víi Br2 trong dd theo tØ lÖ mol 1: 3. Tªn gäi cña A
lµ:
A. o- ®ihi®roxi benzen
B. m- ®ihi®roxi benzen
C. p- ®ihi®roxi ben zen
D.Axit benzoic
63
65
C©u49: §ång cã 2 ®ång vÞ lµ Cu vµ Cu (chiÕm 27%). 0,5 mol Cu cã khèi l−îng lµ:
A. 31,77 (g)
B. 32 (g)
C. 31,5 (g)
D. 32,5 (g)
C©u50: Mét sè hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë, thµnh phÇn chøa C, H, O khèi l−îng ph©n tö 60 ®vC. Trong c¸c
chÊt trªn t¸c dông ®−îc víi Na cã:
A. 2 chÊt
B. 3 chÊt
C. 4 chÊt
D. 5 chÊt
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