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THPT HAI BÀ TRƯNG – TT 
Ngày ….tháng…..năm 2009 

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B 
MÔN HÓA HỌC 

Thời gian làm bài: 90 phút;  

(50 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 132 

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................... 

(Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào trừ bảng tuần hoàn) 

Câu 1: Đốt cháy 5,6 gam Fe nung đỏ trong bình đựng O2 thu được 7,36 g hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan X 
trong dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối với H2 là 19. Giá trị của V (ở 
đktc) là bao nhiêu? 

A. 0,896. B. 6,72. C. 0,672. D. 8,96. 

Câu 2: Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối 
A. NaCl và NaClO B. NaCl và KCl C. KCl và KClO D. A hoặc C 

Câu 3: Có các phát biểu sau: 
(1) Fe có thể tan trong dung dịch Fe(NO3)3 
(2) Ag có thể tan trong dung dịch Fe(NO3)3 
(3) Cu có thể tan trong dung dịch Fe(NO3)3 
(4) Cu có thể tan trong dung dịch Fe(NO3)2 
(5) Gang có thể hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư. 

Phát biểu đúng là: 
A. (1), (3) và (5). B. (1), (3). C. (1), (2), (3) và (5). D. (1), (2) và (3). 

Câu 4: Từ 3 phân tử axit stearic, axit oleic và axit panmitic người ta có thể tổng hợp được tối đa bao nhiêu 
trieste khác nhau của glixerol? 

A. 6. B. 8. C. 12. D. 18. 

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp bột Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 dư sinh ra 17,92 lít NO2 duy 
nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 242,4 gam Fe(NO3)3.9H2O. Giá trị của m bằng: 

A. 64,9. B. 64,5. C. 41,6. D. 46,6. 

Câu 6: Khẳng định nào sau đây luôn đúng? 
A. Chỉ có hợp chất anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc. 
B. Anđehit no không làm mất màu nước brom và dung dịch thuốc tím. 
C. Kim loại nhóm IIA tan được trong nước ở điều kiện thường. 
D. Kim loại chỉ có tính khử, không có tính oxi hóa. 

Câu 7: Phải làm gì để cho phản ứng giữu Fe và dung dịch H2SO4 loãng xảy ra với tốc độ nhanh hơn? 
A. Tăng áp suất B. Đun nóng dung dịch 
C. Nghiền nhỏ Fe D. Cả B và C 

Câu 8: Trộn ba dung dịch H2SO4 1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được 
dung dịch X. Lấy 300 ml dung dịch X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M 
thu được dung dịch Z có pH = 2. Giá trị của V là: 

A. 0,494 lít B. 0,414 lít C. 0,134 lít D. 0,214 lít 

Câu 9: Cho dung dịch X chứa 0,1 mol FeCl2, 0,2 mol FeSO4. Thể tích dung dịch KMnO4 0,8M trong H2SO4 
(loãng) vừa đủ để oxi hóa hết các chất trong X là: 

A. 0,075 lít. B. 0,125 lÝt. C. 0,3 lít. D. 0,03 lít. 

Câu 10: Hỗn hợp X gồm FeCO3 và FeS2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2. Cho hỗn hợp X vào dung dịch 
H2SO4 đặc nóng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được khí Y. Tỉ khối của Y so với không khí là: 

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

Câu 11: Cho bột Mg vào cốc đựng dung dịch hỗn hợp FeSO4 và CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được chất rắn gồm 2 kim loại và dung dịch chứa 2 muối. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A. 2 kim loại là Fe và Mg, 2 muối là CuSO4 và FeSO4 
B. 2 kim loại là Fe và Mg, 2 muối là MgSO4 và FeSO4 
C. 2 kim loại là Cu và Fe, 2 muối là MgSO4 và FeSO4 
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D. 2 kim loại là Cu và Mg, 2 muối là MgSO4 và FeSO4 

Câu 12: Cao su buna - S được tạo ra khi 
A. trùng hợp buta-1,3-đien. 
B. đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin. 
C. đun nóng ở 1500C hổn hợp cao su và lưu huỳnh với tỉ lệ khoảng 97:3 về khối lượng. 
D. đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren ( xt: Na). 

Câu 13: Trong số các phân tử sau NaCl, NH3, H2O, N2, HCl và H2, phân tử có liên kết cộng hóa trị phân cực 
là: 

A. NaCl, NH3 và H2O B. NH3, H2O và HCl C. NH3, H2O và N2 D. NaCl, H2O và HCl 

Câu 14: Cho phenol tác dụng với dung dịch brom (dung môi nước), ta có thể thu được sản phẩm chính là: 
A. 2-bromphenol. B. o-bromphenol và p-bromphenol. 
C. 2,4,6-tribromphenol. D. m-bromphenol. 

Câu 15: Hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào dung dịch ZnSO4? 
A. Xuất hiện kết tủa màu xanh bền. 
B. Xuất hiện kết tủa màu trắng bền. 
C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trở lại trong suốt. 
D. Không có hiện tượng gì xảy ra vì NaOH không tác dụng với ZnSO4. 

Câu 16: Cho các dung dịch sau:  
(1). C6H5NH2  (2). CH3NH2  (3). H2N-CH2COOH 
(4). C6H5ONa  (5). Na2CO3  (6). NH4Cl. 

Dung dịch làm xanh quỳ tím là: 
A. (2); (5). B. (3); (4); (6). C. (2); (4); (5). D. (1); (2); (4); (5). 

Câu 17: Chất X là C2H7NO2. X tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. X thuộc loại hợp chất: 
A. Muèi B. Aminoaxit C. Cả A và B D. Tất cả đều sai 

Câu 18: Cho bốn chất X, Y, Z, T có công thức là CnH2On (n ≥ 0). X, Y, Z đều tác dụng được với dung dịch 
AgNO3/NH3 ; Z, T tác dụng được với NaOH ; X tác dụng được với H2O (có xúc tác). X, Y, Z, T lần lượt là: 

A. CH≡CH ; O=CH-CH=O ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH 
B. HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; O=CH-CH=O 
C. O=CH-CH=O ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH 
D. O=CH-COOH ; HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-CH=O 

Câu 19: Dãy chất mà dung dịch của chúng đều có pH > 7 là: 
A. Na2CO3, K2S, CH3COONa B. FeCl3, CH3COONa, NH4Cl 
C. K2CO3, AlCl3, CuSO4 D. NaCl, K2S, CH3COONa 

Câu 20: Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các dung dịch sau: Al(NO3)3, NH4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, 
FeCl2, FeCl3 (đựng trong 6 lọ bị mất nhãn riêng biệt) là: 

A. Dung dịch Ba(OH)2 B. Dung dịch AgNO3 
C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch HCl 

Câu 21: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? 
A. Enzim có tác dụng xúc tác đặc hiệu đối với peptit, mỗi loại enzim chỉ xúc tác cho sự phân cắt một số 

liên kết peptit nhất định. 
B. Peptit có thể thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazơ. 
C. Các peptit đều tác dụng được với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ 

tím. 
D. Peptit có thể thủy phân hoàn toàn thành các α-amino axit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ. 

Câu 22: Cho 0,45 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu  
được 6,48 gam Ag. CTCT của X? 

A. HCHO B. C2H5CHO C. CH3CHO D. C3H7CHO 

Câu 23: Khí gây ra hiệu ứng nhà kính chủ yếu là khí nào trong số các khí sau? 
A. CH4 B. CO2 C. SO2 D. Cả CH4 và CO2 

Câu 24: Cho phương trình hóa học sau: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 

Hệ số cần bằng của các chất lần lượt là: 
A. 2, 12, 2, 2, 3, 6 B. 2, 14, 2, 2, 4, 7 C. 2, 8, 2, 2, 1, 4 D. 2, 16, 2, 2, 5, 8 
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Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol  axit cacboxylic đơn chức X, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc). Sau phản 
ứng thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là: 

A. 8,96. B. 6,72. C. 4,48. D. 11,2. 

Câu 26: Hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X chứa 0,2 mol Ca(OH)2, sau phản ứng thu được 
2,5 gam kết tủa. Giá trị của V là: 

A. 0,56 lít B. 8,4 lít C. 11,2 lít D. A hoặc B 

Câu 27: Cho 3 axit: axit fomic, axit axetic và axit acrylic. Để nhận biết 3 axit này ta dùng: 
A. Na, nước brom. B. Nước brom, quỳ tím. 
C. dd AgNO3/ NH3, nước brom. D. dd AgNO3/ NH3, quỳ tím. 

Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình hóa học không trùng lặp): 

   
A1, A2, A3, A4 lần lượt là: 
A. Al(OH)3 , Al2O3 , NaAlO2 , Al B. Al2O3 , NaAlO2 , Al(OH)3 , Al 
C. Al , NaAlO2 , Al(OH)3 , Al2O3 D. Al , Al(OH)3 , NaAlO2 , Al2O3 

Câu 29: Isopren tác dụng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:1 được hỗn hợp gồm bao nhiêu sản phẩm hữu 
cơ (không kể đồng phân hình học)? 

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 
Câu 30: Có cân bằng sau: N2 (K) + 3H2 (K)  2NH3 (K) 

Khi tăng áp xuất cân bằng chuyển dịch theo chiều nào? 
A. Chiều nghịch. 
B. Không bị chuyển dịch. 
C. Lúc đầu chuyển dịch theo chiều nghịch, sau theo chiều thuận. 
D. Chiều thuận. 

Câu 31: Có 2 kim loại X, Y không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Biết rằng, trong dãy điện hoá cặp 
X+/X đứng sau cặp Y2+/Y. Phản ứng nào là đúng trong các phản ứng sau ? 

A. 2X+ + Y →  Y2+ + 2X B. 2X + Y2+ →  2X+ + Y 
C. X + Y2+ →  Y + X+ D. X+ +2Y →  X + 2Y2+ 

Câu 32: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dd brom. Khi đun nóng X trong dd 
thuốc tím tạo thành hợp chất C7H5KO2 (Y). Cho Y tác dụng với dd axit clohiđric tạo thành hợp chất C7H6O2. 
Tên của X là: 

A. Etylbenzen. B. 1,4-đimetylbenzen. C. 1,3-đimetylbenzen. D. 1,2-đimetylbenzen. 

Câu 33: Trong tự nhiên, không gặp kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ ở dạng tự do vì: 
A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ. 
B. Đây là những kim loại hoạt động rất mạnh. 
C. Đây là những kim loại được điều chế bằng cách điện phân. 
D. Đây là những kim loại nhẹ. 

Câu 34: Cho hỗn hợp X gồm FeS, FeS2 và Fe3O4 với số mol bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 
đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa ion Fe3+, SO4

2-, axit dư và giải phóng ra hỗn hợp khí gồm 
1 mol NO2 và 0,5 mol NO. Khối lượng hỗn hợp X là: 

A. 26,4 gam B. 40 gam C. 44 gam D. 50 gam 

Câu 35: Sắp xếp các nguyên tố Ca, O, N, Mg và C theo chiều tăng dần tính phi kim. 
A. O, N, C, Mg, Ca B. Ca, Mg, C, N, O C. O, C, N, Mg, Ca D. Ca, Mg, N, C, O 

Câu 36: Amin no đơn chức C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1? 
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 37: Đốt cháy 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam 
H2O. Công thức phân tử của hai amin là: 

A. CH3NH2 và C2H5NH2 B. C2H5NH2 và C3H7NH2 

AlCl3 

A1 A2 

A4 A3 
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C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. Đáp án khác 

Câu 38: Đốt cháy hết 4,4 gam hỗn hợp X gồm C2H6, C3H8, C4H10 cần a mol O2, thu được b mol CO2 và 7,2 
gam H2O. Giá trị của a, b lần lượt là: 

A. 0,5 và 0,8 B. 0,6 và 0,9 C. 0,5 và 0,3 D. 0,6 và 0,3 

Câu 39: Xà phòng hóa este CH3COOCH=CH2 bằng dung dịch KOH đặc, sản phẩm thu được chủ yếu là: 
A. CH2=CHCOOK và CH3OH B. CH3COOK và CH2=CHOH 
C. CH3COOK và CH2=CHOK D. CH3COOK và CH3CHO 

Câu 40: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic 

X và Y lần lượt là: 
A. Glucozơ và ancol etylic. B. Glucozo và etyl axetat. 
C. Mantozơ và glucozơ. D. Ancol etylic và anđehit axetic. 

Câu 41: Na, K và Ca được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp 
A. nhiệt luyện. B. điện phân hợp chất nóng chảy. 
C. điện phân hợp chất trong dung dịch. D. thủy luyện. 

Câu 42: Cho các chất sau: 
(1) (CH3)4C  (2) CH3(CH2)4CH3  (3) (CH3)2CH-CH(CH3)2 
(4) CH3(CH2)3CH2OH  (5) (CH3)2C(OH)CH2CH3 

Sắp xếp các chất theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi là: 
A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5). B. (1) < (3) < (2) < (5) < (4). 
C. (2) < (3) < (1) < (5) < (4). D. (2) < (1) < (3) < (4) < (5). 

Câu 43: Hỗn hợp Y gồm Fe và kim loại R có hóa trị không đổi. Hoà tan 6,6 gam Y trong HCl dư, thấy Y tan 
hết và thu được 5,376 lít khí. Mặt khác, cũng hoà tan 6,6 gam Y trong HNO3 loãng, dư thu được 4,032 lít 
NO (là sản phẩm khử duy nhất). Biết thể tích các khí được đo ở đktc. Kim loại R là: 

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

Câu 44: Một ancol no, mạch hở có công thức đơn giản nhất C2H5O. Vậy công thức phân tử của ancol đó là: 
A. C8H20O4 B. C6H15O3 C. C2H5O D. C4H10O2 

Câu 45: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

 
Công thức cấu tạo hợp lí của X là: 
A. HO-CH2-C≡C-CH2-OH B. HOC-CH=CH-CHO 
C. CH2(OH)-CH=CH-CHO D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 46: C4H8 có bao nhiêu đồng phân anken? 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 47: Hợp chất C8H10O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen thỏa mãn tính chất: không phản ứng 
với NaOH, không làm mất màu nước brom và có phản ứng với Na giải phóng khí H2. 

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

Câu 48: Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat ta thấy có hiện tượng: 
A. Dung dịch vẫn trong suốt do không xảy ra phản ứng. 
B. Dung dịch vẩn đục do có NaHCO3 sinh ra. 
C. Dung dịch vẩn đục do có phenol sinh ra ít tan trong nước. 
D. Sủi bọt khí do phản ứng có sinh ra khí. 

Câu 49: Dãy gồm các chất đều làm mất màu nước brom là: 
A. Propilen, axetilen, vinyl axetilen, stiren. B. Etilen, axetilen, toluen, buta-1,3-đien. 
C. Etan, axetilen, toluen, buta-1,3-đien. D. Isopren, axetilen, benzen, stiren. 

Câu 50: Một dung dịch Fe(NO
3
)
2 

lẫn Cu(NO
3
)
2
, Pb(NO

3
)
2
, Fe(NO

3
)
3
. Dùng hóa chất  nào sau đây có thể loại 

bỏ được tạp chất ? 
A. Bột Fe dư. B. Bột Mg dư. C. Bột Cu dư. D. Bột Zn dư. 
 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

X Y Z Cao su Buna 
+H2 

Ni/t0 

Trùng hợp xt, t0 

-H2O 


