SỞ GD – ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ĐỢT 1 – NĂM 2010
MÔN HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề: 144

Họ, tên thí sinh:......................................................
Số báo danh: .......................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.

I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1. Tỉ khối hơi của anđehit X so với H2 bằng 29. Biết 2,9 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu

được 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3CH2CHO.
B. CH2=CHCHO.
C. OHCCHO.
D. CH2=CHCH2CHO.
Câu 2. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là:
A. Br2 và O2 .
B. H2S và SO2
C. I và O3
D. NH3 và HCl.
2+
2+

Câu 3. Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca , b mol Mg và c mol HCO3 . Nếu chỉ dùng nước vôi trong,
nóng dư Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng của cốc thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ
cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p là
a  2b
ab
ab
2a  b
A.
B.
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D.
.
.
.
.
p
2p
p
p
Câu 4. Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
- X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc nguội.
- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH.
- Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là:
A. Zn, Mg, Al.
B. Fe, Al, Mg .
C. Fe, Mg, Al.
D. Fe, Mg, Zn.
Câu 5. Trong số các polime sau: [- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1); [-NH-(CH2)5 -CO -]n (2) ;
[-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ; [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) .
Polime được dùng để sản xuất tơ là:
A. (1); (2) ; (6).
B. (1) ; (2) ; (3) ; (4)
C. (3);(4);(1) ; (6)
D. (1); (2) ; (3)
Câu 6. Cho X lµ mét aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl 0,125M
vµ thu ®îc 1,835 gam muèi khan. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25 gam dung
dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ
A. NH2C3H6COOH.
B. (NH2)2C3H5COOH. C. NH2C5H9 (COOH)2. D. NH2C3H5(COOH)2.
Câu 7. Cho hỗn hợp gồm 2,24 gam Fe và 3,84 gam Cu vào 800 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M
và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy
nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 2 M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu
của V là
A. 360.
B. 120.
C. 400.
D. 240.
Câu 8. Trén 3 dung dÞch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M vµ H3PO4 0,1M víi nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc dung
dÞch X. Dung dÞch Y gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH)2 0,2M. §Ó trung hßa 300 ml dung dÞch X cÇn võa ®ñ V ml
dung dÞch Y. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 600.
B. 1000.
C. 200.
D. 333,3.
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam
H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có
công thức là
A. C3H7NH2.
B. C4H9NH2.
C. CH3NH2.
D. C2H5NH2.
Câu 10. Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,13 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
kim loại? (biết NO là sản phẩm khử duy nhất)
A. 2,88 gam.
B. 3,2 gam.
C. 3,92 gam.
D. 5,12 gam.

Câu 11. Khi đun nóng m1 gam ancol X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được m2
gam anken Y. dY/X = 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là 100%). CTPT của ancol X là:
A. C3H5OH
B. C3H7OH
C. CH3OH
D. C2H5OH
Câu 12. Cho cân bằng: 2NO2 ( nâu )  N2O4 (không màu );  H = -58 kJ
Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thì:
A. Hỗn hợp chuyển sang màu xanh.
B. Màu nâu nhạt dần.
C. Màu nâu đậm dần.
D. Hỗn hợp vẫn giữ nguyên như màu ban đầu.
Câu 13. Hçn hîp X cã 2 este ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. Cho 5,7 gam hçn hîp X t¸c dông võa hÕt víi 100
ml dung dÞch NaOH 0,5M thu ®îc hçn hîp Y cã hai ancol bÒn, cïng sè nguyªn tö cac bon trong ph©n tö. Cho Y
vµo dung dÞch Br2 d thÊy cã 6,4 gam br«m tham gia ph¶n øng. C«ng thøc hai este lµ
A. C3H5COOC3H7 vµ C3H7COOC3H5 .
B. C2H3COOC3H7 vµ C3H7COOC2H5.
C. C2H3COOC3H7 vµ C2H3COOC3H5.
D. C3H5COOC2H5 vµ C3H7COOC2H3 .
Câu 14. Hoà tan m gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3 trong 44,1 gam HNO3
. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lit hỗn hợp khí NO, NO2 (đktc) và còn lại 0,75m gam chất
rắn. Giá trị của m là?
A. 33,6 g
B. 8,4 g
C. 50,4 g
D. 12,6 g
3+
2+
Câu 15. Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al , 0,2 mol Mg , 0,2 mol NO3 , x mol Cl-, y mol Cu2+
- Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa
- Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 20,4 gam
B. 26,4 gam
C. 25,3 gam
D. 21,05 gam
Câu 16. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C8H8O2. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch KOH d cho hçn hîp
hai muèi h÷u c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ?
A. CH3-C6H4-COOH
B. CH3-COO-C6H5
C. C6H5-CH2-COOH
D. C6H5-COO-CH3
Câu 17. đốt cháy hết m gam một axit đơn chức no mạch hở được (m - 0,2) gam CO2 và (m - 2,8) gam nước. Axit
này có tên:
A. axit propionic
B. axit butyric
C. axit fomic
D. axit axêtic
Câu 18. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Hãy cho biết trong các hóa chất sau: Cu,
Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3. Hãy cho biết có bao nhiêu hóa chất tác dụng được với dung
dịch X.
A. 6
B. 5
C. 7
D. 8
Câu 19. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là:
A. rẻ tiền hơn xà phòng .
B. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng .
C. có khả năng hoà tan tốt trong nước .
D. dễ kiếm .
Câu 20. Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hóa bằng CuO (to) tạo sản phẩm có
phản ứng tráng gương?
A. 6.
B. 3.
C. 4
D. 5.
Câu 21. Cho dung dịch X chứa 1 mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch Y chứa 3 mol KHSO4 ( các dung dịch
đều loãng ) thu được kết tủa T , khí CO2 và dung dịch Z . Các ion có trong dung dịch Z gồm ?
A. K+ , CO32B. K+ , CO32- , SO42C. K+ , H+ , SO42- , Ba2+ D. K+ , H+ , SO42Câu 22. CO2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy
nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây ?
A. Đám cháy nhà cửa, quần áo.
B. Đám cháy do xăng, dầu.
C. Đám cháy do khí ga
D. Đám cháy do magie hoặc nhôm.
Câu 23. Cho sơ đồ phản ứng:
HNO3
H 2O
HCl
NaOH
to
X 
 dd X 
 Y 
 Khí X 
 Z 
 T + H2O,
trong đó X là
A. NH3.
B. NO2.
C. SO2.
D. CO2.
Câu 24. Mỗi chất và ion trong dãy nào sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá?
A. SO2, Fe2+, S, Cl2.
B. SO2, S, Fe3+.
C. SO2, S, Fe2+, F2.
D. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4.
Câu 25. Có 4 ống nghiệm:
- Ống nghiệm 1 đựng 5 ml nước cất và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiêm 2 đựng 5 ml nước xà phòng.
- Ống nghiệm 3 đựng 5 ml nước xà phòng và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiệm 4 đựng 5 ml nước bột giặt

Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm 5 giọt dầu ăn thì số ống nghiệm có dầu ăn nổi lên là:
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 26. Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol
HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a = 2b.
B. a = b.
C. b = 5a.
D. a < b < 5a.
Câu 27. D·y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi HCOOH lµ
A. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl.
B. AgNO3/NH3 , CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3.
C. NH3, K, Cu,NaOH,O2, H2.
D. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl.
Câu 28. Một este X mạch hở tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có một nối đôi C=C) đơn chức. Đốt
cháy a mol X thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,05 gam nước. Giá trị của a là
A. 0,075 mol.
B. 0,025 mol.
C. 0,05 mol.
D. 0,06 mol.
Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn a gam một ancol thu được 33a/23 gam CO2 và 18a/23 gam H2O. Ancol đó là:
A. C3H7OH.
B. C2H5OH.
C. C3H5(OH)3.
D. C2H4(OH)2.
Câu 30. §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt (®ktc) hçn hîp X gåm C2H4 vµ C4H4 th× thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) vµ khèi
lîng h¬i H2O thu ®îc lÇn lît lµ
A. 3,36 lÝt vµ 3,6 gam.
B. 6,72 lÝt vµ 3,6 gam. C. 8,96 lÝt vµ 3,6 gam. D. 5,6 lÝt vµ 2,7 gam.
Câu 31. D·y nµo díi ®©y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu lµm ®æi mµu quú tÝm Èm?
A. H2NCH2COOH ; HCOOH; CH3NH2.
B. CH3NH2; (COOH)2; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.
C. H2NCH2COOH ; C6H5OH; C6H5NH2.
D. H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH.
Câu 32. Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp sau phản ứng được
hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy bình tăng lên 1,4 gam và còn lại hỗn hợp
khí Y. Tính khối lượng của hỗn hợp Y.
A. 6.2 gam.
B. 5,4 gam.
C. 3,4 gam.
D. 4,4 gam.
Câu 33. Caroten( chất màu vàng trong củ cà rốt) có công thức phân tử C40H56.Khi hiđro hóa hoàn toàn thu được
hiđrocacbon C40H78.Trong phân tử caroten có
A. 12 nối đôi và 1 vòng B. 11 nối đôi và mạch hở. C. 13 nối đôi
D. 11 nối đôi và 2 vòng
Câu 34. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt 5 lọ chứa các chất màu đen sau:
Ag2O, CuO, FeO, MnO2, (Fe + FeO)?
A. Dung dịch HNO3.
B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch Fe2(SO4)3. D. Dung dịch HCl.
Câu 35. Cho phản ứng sau:
FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là:
A. 8.
B. 10.
C. 12.
D. 4.
Câu 36. Đốt m gam bột sắt trong khí oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm Fe ;Fe2O3;FeO; Fe3O4 .Để hòa
tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M. tạo thành 0,224 lít khí H2 ở đktc. Tính m:
A. 5,6 gam
B. 10,08 gam
C. 6,7 gam
D. 7,6 gam
Câu 37. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch

Na2CO3 có dư, phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng
khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,237 lít.
B. 0,336 lít.
C. 0,2 lít.
D. 0,24 lít.
Câu 38. Hßa tan hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm Al, Fe, Zn b»ng dung dÞch HCl d. Dung dÞch thu ®îc sau

ph¶n øng t¨ng lªn so víi ban ®Çu ( m - 2) gam. Khèi lîng (gam) muèi clorua t¹o thµmh trong dung dÞch lµ
A. m + 36,5.
B. A.m+71.
C. m + 35,5.
D. m+ 73.
Câu 39. Trong d·y biÕn hãa:
C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH.
Sè ph¶n øng oxi hãa- khö trªn d·y biÕn hãa trªn lµ
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 40. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na
dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp
anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa.
Công thức cấu tạo của A là
A. CH3CH2CH2OH.
B. CH3CH2CH2CH2OH. C. CH3CH(CH3)OH.
D. C2H5OH.

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41. Nång ®é lóc ban ®Çu cña H2 vµ I2 ®Òu lµ 0,03 mol/l . Khi ®¹t ®Õn tr¹ng th¸i c©n b»ng , nång ®é cña HI lµ

0,04 mol/l . H»ng Sè c©n b»ng cña ph¶n øng tæng hîp HI lµ :
A. 8
B. 16
C. 32
D. 10
Câu 42. §iÖn ph©n 100 ml dung dÞch CuSO4 0,2 M vµ AgNO3 0,1 M víi cêng ®é dßng ®iÖn I= 3,86 A. TÝnh
thêi gian ®iÖn ph©n ®Ó ®¬c 1,72 gam kim lo¹i b¸m trªn catot:
A. 500 gi©y
B. 1000 gi©y
C. 750 gi©y
D. 250 gi©y
Câu 43. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung
dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu
xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá
trị của m là
A. 8,2
B. 9,4
C. 10,8
D. 9,6
Câu 44. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch X. Dung
dịch X chứa các muối sau:
A. NaH2PO4 và Na2HPO4
B. NaH2PO4
C. Na2HPO4 và Na3PO4
D. Na3PO4
Câu 45. Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa m gam HNO3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Để thu được 7,8 gam kết tủa
thì giá trị của m là
A. 19,8 gam.
B. 18,9 gam.
C. 44,1 gam.
D. A hoặc B đều đúng.
Câu 46. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục
thêm nước Clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối
trong hỗn hợp đầu là
A. 45,7% AlCl3 và 54,3% CrCl3
B. 46,7% AlCl3 và 53,3% CrCl3
C. A. 47,7% AlCl3 và 52,3% CrCl3
D. 48,7% AlCl3 và 51,3% CrCl3
Câu 47. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau
35% glucozơ
80% C H OH 60% Buta-1,3-đien TH
Xenlulozơ
poli(Buta-1,3-đien)
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Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn poli(Buta-1,3-đien) là
A. 5,806 tấn.
B. 17,857 tấn.
C. 25,625 tấn.
D. 37,875 tấn.
Câu 48. Sự so sánh nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit ?
A. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH< p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
B. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
C. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
D. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
Câu 49. Hçn hîp A gåm C3H6, C3H4, C3H8. TØ khèi h¬i cña A so víi H2 b»ng 21,2. §èt ch¸y hoµn toµn 4,48 lÝt(
®ktc) hçn hîp A råi cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)2 d. Khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng?
A. t¨ng 19,6 gam.
B. t¨ng 22,08 gam.
C. gi¶m 20,1 gam.
D. gi¶m 22,08 gam.
Câu 50. Số kết tủa đen thu được khi sục khí H2S lần lượt vào 5 dd sau là bao nhiêu? 5 dd đó là: NaCl, ZnSO4,
Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl3 .
A. 5
B. 3
C. 2 D. 4

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam este bằng NaOH thu được muối A và ancol B. Khi nung toàn bộ muối
A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và nước. Chưng cất để lấy ancol B khan. Cho lượng ancol B tác dụng
hết với Na thu được 6,8g muối và khí H2 có thể tích bằng 1/2 thể tích hơi ancol B đã phản ứng (đo cùng điều
kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức cấu tạo của este là:
A. CH3COOC2H3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH3
D. CH3COOCH3
Câu 52. Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3. Cho X t¸c dông hÕt víi dung dÞch NaOH ®un nãng thu được
chất Y. Y tác dụng được với Na giải phóng H2 và có phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là
A. CH2Cl-CH2-CHCl2
B. CH3-CCl2-CH2Cl
C. CH2Cl-CHCl-CH2Cl D. CH3-CH2-CCl3
Câu 53. Công thức phân tử của một ancol A là: CnHmOx. Để cho A là ancol no mạch hở thì

A. m = 2n.
B. m = 2n - 2.
C. m = 2n - 1.
D. m = 2n + 2.
Câu 54. Nhiệt phân hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 và Mg(OH)2 thấy khối lượng

hỗn hợp giảm 18 gam.Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để hòa tan hết m gam hỗn hợp các hiđroxit đó ?
A. 100 ml
B. 200 ml
C. 1 lít
D. 2 lít
Câu 55. Tiến hành điện phân dung dịch X chứa FeCl3, CuCl2 và Na2SO4. Hãy cho biết thứ tự điện phân tại catot
là:
A. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Na+
B. Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ > H2O
C. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Na+
D. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > H2O
Câu 56. Hçn hîp X gåm 2 ancol. §èt ch¸y hoµn toµn 8,3 gam X b»ng 10,64 lÝt O2 thu ®îc 7,84 lÝt CO2, c¸c thÓ
tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. Hai ancol trong X lµ
A. CH3(CH2)2OH vµ HO(CH2)4OH.
B. CH3(CH2)2OH vµ CH3(CH2)3OH.
C. HO(CH2)3OH vµ CH3(CH2)3OH.
D. HO(CH2)3OH vµ HO(CH2)4OH.
Câu 57. X m¹ch hë cã c«ng thøc C3Hy . Mét b×nh cã dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp khÝ X vµ O2 d ë 1500C
vµ cã ¸p suÊt 2 atm. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y X sau ®ã ®a b×nh vÒ 1500C, ¸p suÊt trong b×nh vÉn lµ 2 atm .
Ngêi ta trén 9,6 gam X víi 0,6 gam hi®ro råi cho qua b×nh ®ùng Ni nung nãng ( H= 100%) th× thu ®îc hçn
hîp Z . Khèi lîng mol trung b×nh cña Z lµ:
A. 52,5.
B. 46,5.
C. 42,5.
D. 48,5.
2+
Câu 58. Cho thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa khử như sau: Zn /Zn = - 0,76V; Ni2+/Ni = - 0,26V;
Cu2+/Cu = + 0,34V; Ag+/Ag = + 0,8V. Pin điện có sức điện động nhỏ nhất là
A. pin Zn - Ag
B. pin Zn - Ni
C. pin Ni - Cu
D. pin Cu - Ag
Câu 59. Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit)
nặng 0,95 m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là
A. 74,69 %
B. 25,31 %
C. 95,00 %
D. 64,68 %
Câu 60. Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tượng gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua,
khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất. Các hiện tượng trên được giải thích như sau:
A. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete
B. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete.
C. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua
D. Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua
----------- HẾT ----------

( Chó ý: thÝ sinh kh«ng ®îc sö dông b¶ng tuÇn hoµn nguyªn tè Hãa Häc)

SỞ GD – ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ĐỢT 1 – NĂM 2010
MÔN HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề: 178

Họ, tên thí sinh:......................................................
Số báo danh: .......................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.

I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
2NO2 ( nâu )  N2O4 (không màu );  H = -58 kJ
Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thì:
A. Hỗn hợp chuyển sang màu xanh.
B. Màu nâu nhạt dần.
C. Màu nâu đậm dần.
D. Hỗn hợp vẫn giữ nguyên như màu ban đầu.
Câu 2. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt 5 lọ chứa các chất màu đen sau: Ag2O, CuO, FeO,
MnO2, (Fe + FeO)?
A. Dung dịch Fe2(SO4)3. B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch HNO3.
Câu 1. Cho cân bằng:

Câu 3.

Đốt m gam bột sắt trong khí oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm Fe ;Fe2O3;FeO; Fe3O4 .Để hòa tan hoàn
toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M. tạo thành 0,224 lít khí H2 ở đktc. Tính m:
A. 10,08 gam
B. 7,6 gam
C. 6,7 gam
D. 5,6 gam
Câu 4. Hçn hîp X cã 2 este ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. Cho 5,7 gam hçn hîp X t¸c dông võa hÕt víi 100

ml dung dÞch NaOH 0,5M thu ®îc hçn hîp Y cã hai ancol bÒn, cïng sè nguyªn tö cac bon trong ph©n tö. Cho Y
vµo dung dÞch Br2 d thÊy cã 6,4 gam br«m tham gia ph¶n øng. C«ng thøc hai este lµ
A. C3H5COOC2H5 vµ C3H7COOC2H3 .
B. C3H5COOC3H7 vµ C3H7COOC3H5 .
C. C2H3COOC3H7 vµ C3H7COOC2H5.
D. C2H3COOC3H7 vµ C2H3COOC3H5.
Câu 5. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch

Na2CO3 có dư, phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng
khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,336 lít.
B. 0,2 lít.
C. 0,24 lít.
D. 0,237 lít.
Câu 6. Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol HCl.
Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a = b.
B. a < b < 5a.
C. b = 5a.
D. a = 2b.
Câu 7. Trong d·y biÕn hãa:
C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH.
Sè ph¶n øng oxi hãa- khö trªn d·y biÕn hãa trªn lµ
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 8. Cho dung dịch X chứa 1 mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch Y chứa 3 mol KHSO4 ( các dung dịch
đều loãng ) thu được kết tủa T , khí CO2 và dung dịch Z . Các ion có trong dung dịch Z gồm ?
A. K+ , CO32- , SO42B. K+ , H+ , SO42C. K+ , CO32D. K+ , H+ , SO42- , Ba2+
Câu 9. §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt (®ktc) hçn hîp X gåm C2H4 vµ C4H4 th× thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) vµ khèi lîng

h¬i H2O thu ®îc lÇn lît lµ
A. 3,36 lÝt vµ 3,6 gam.
B. 5,6 lÝt vµ 2,7 gam.
C. 8,96 lÝt vµ 3,6 gam. D. 6,72 lÝt vµ 3,6 gam.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn a gam một ancol thu được 33a/23 gam CO2 và 18a/23 gam H2O. Ancol đó là:
A. C2H4(OH)2.
B. C2H5OH.
C. C3H5(OH)3.
D. C3H7OH.
Câu 11. Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
- X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc nguội.
- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH.
- Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là:

A. Zn, Mg, Al.
B. Fe, Mg, Zn.
C. Fe, Mg, Al.
D. Fe, Al, Mg .
Câu 12. CO2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy

nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây ?
A. Đám cháy nhà cửa, quần áo.
B. Đám cháy do xăng, dầu.
C. Đám cháy do khí ga
D. Đám cháy do magie hoặc nhôm.
Câu 13. Trong số các polime sau: [- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1); [-NH-(CH2)5 -CO -]n (2) ;
[-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ; [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) .
Polime được dùng để sản xuất tơ là:
A. (1); (2) ; (6).
B. (1) ; (2) ; (3) ; (4)
C. (1); (2) ; (3)
D. (3);(4);(1) ; (6)
Câu 14. Hoà tan m gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3 trong 44,1 gam HNO3
. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lit hỗn hợp khí NO, NO2 (đktc) và còn lại 0,75m gam chất
rắn. Giá trị của m là?
A. 33,6 g
B. 8,4 g
C. 50,4 g
D. 12,6 g
Câu 15. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là:
A. Br2 và O2 .
B. NH3 và HCl.
C. I và O3
D. H2S và SO2 .
Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam
H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có
công thức là
A. C2H5NH2.
B. C3H7NH2.
C. C4H9NH2.
D. CH3NH2.
3+
2+
Câu 17. Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al , 0,2 mol Mg , 0,2 mol NO3 , x mol Cl-, y mol Cu2+
- Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa
- Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 20,4 gam
B. 26,4 gam
C. 25,3 gam
D. 21,05 gam
Câu 18. Cho hỗn hợp gồm 2,24 gam Fe và 3,84 gam Cu vào 800 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M
và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy
nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 2 M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu
của V là
A. 240.
B. 360.
C. 120.
D. 400.
Câu 19. D·y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi HCOOH lµ
A. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl.
B. NH3, K, Cu,NaOH,O2, H2.
C. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl.
D. AgNO3/NH3 , CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3.
Câu 20. Hßa tan hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm Al, Fe, Zn b»ng dung dÞch HCl d. Dung dÞch thu ®îc sau
ph¶n øng t¨ng lªn so víi ban ®Çu ( m - 2) gam. Khèi lîng (gam) muèi clorua t¹o thµmh trong dung dÞch lµ
A. A.m+71.
B. m+ 73.
C. m + 35,5.
D. m + 36,5.
Câu 21. Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,13 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
kim loại? (biết NO là sản phẩm khử duy nhất)
A. 5,12 gam.
B. 3,92 gam.
C. 2,88 gam.
D. 3,2 gam.
Câu 22. D·y nµo díi ®©y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu lµm ®æi mµu quú tÝm Èm?
A. H2NCH2COOH ; C6H5OH; C6H5NH2.
B. H2NCH2COOH ; HCOOH; CH3NH2.
C. H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH. D. CH3NH2; (COOH)2; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.
Câu 23. Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hóa bằng CuO (to) tạo sản phẩm có
phản ứng tráng gương?
A. 5.
B. 4
C. 6.
D. 3.
Câu 24. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là:
A. dễ kiếm .
B. có khả năng hoà tan tốt trong nước .
C. rẻ tiền hơn xà phòng .
D. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng .
Câu 25. đốt cháy hết m gam một axit đơn chức no mạch hở được (m - 0,2) gam CO2 và (m - 2,8) gam nước. Axit
này có tên:
A. axit axêtic
B. axit fomic
C. axit propionic
D. axit butyric
Câu 26. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C8H8O2. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch KOH d cho hçn hîp hai
muèi h÷u c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ?
A. C6H5-CH2-COOH
B. CH3-C6H4-COOH C. CH3-COO-C6H5
D. C6H5-COO-CH3

Câu 27. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Hãy cho biết trong các hóa chất sau: Cu,
Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3. Hãy cho biết có bao nhiêu hóa chất tác dụng được với dung
dịch X.
A. 7
B. 5
C. 8
D. 6
Câu 28. Cho sơ đồ phản ứng:
HNO3
H 2O
HCl
NaOH
to
X 
 dd X 
 Y 
 Khí X 
 Z 
 T + H2O,
trong đó X là
A. CO2.
B. NH3.
C. NO2.
D. SO2.
Câu 29. Có 4 ống nghiệm:
- Ống nghiệm 1 đựng 5 ml nước cất và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiêm 2 đựng 5 ml nước xà phòng.
- Ống nghiệm 3 đựng 5 ml nước xà phòng và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiệm 4 đựng 5 ml nước bột giặt
Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm 5 giọt dầu ăn thì số ống nghiệm có dầu ăn nổi lên là:
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 30. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na
dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp
anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa.
Công thức cấu tạo của A là
A. CH3CH2CH2OH.
B. C2H5OH.
C. CH3CH2CH2CH2OH. D. CH3CH(CH3)OH.
Câu 31. Cho X lµ mét aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl
0,125M vµ thu ®îc 1,835 gam muèi khan. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25
gam dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ
A. NH2C3H6COOH.
B. NH2C3H5(COOH)2. C. NH2C5H9 (COOH)2. D. (NH2)2C3H5COOH.
Câu 32. Caroten( chất màu vàng trong củ cà rốt) có công thức phân tử C40H56.Khi hiđro hóa hoàn toàn thu được
hiđrocacbon C40H78.Trong phân tử caroten có
A. 13 nối đôi
B. 11 nối đôi và mạch hở. C. 12 nối đôi và 1 vòng D. 11 nối đôi và 2 vòng
Câu 33. Cho phản ứng sau:
FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là:
A. 12.
B. 8.
C. 10.
D. 4.
Câu 34. Trén 3 dung dÞch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M vµ H3PO4 0,1M víi nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc dung
dÞch X. Dung dÞch Y gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH)2 0,2M. §Ó trung hßa 300 ml dung dÞch X cÇn võa ®ñ V ml
dung dÞch Y. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 200.
B. 1000.
C. 600.
D. 333,3.
Câu 35. Tỉ khối hơi của anđehit X so với H2 bằng 29. Biết 2,9 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư
thu được 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CHCH2CHO.
B. OHCCHO.
C. CH3CH2CHO.
D. CH2=CHCHO.
Câu 36. Khi đun nóng m1 gam ancol X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được m2
gam anken Y. dY/X = 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là 100%). CTPT của ancol X là:
A. C2H5OH
B. C3H5OH
C. C3H7OH
D. CH3OH
Câu 37. Một este X mạch hở tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có một nối đôi C=C) đơn chức. Đốt
cháy a mol X thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,05 gam nước. Giá trị của a là
A. 0,025 mol.
B. 0,05 mol.
C. 0,06 mol.
D. 0,075 mol.
2+
2+
Câu 38. Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca , b mol Mg và c mol HCO3. Nếu chỉ dùng nước vôi trong,
nóng dư Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng của cốc thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ
cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p là
ab
a  2b
ab
2a  b
A.
B.
C.
D.
.
.
.
.
p
p
2p
p
Câu 39. Mỗi chất và ion trong dãy nào sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá?
A. SO2, S, Fe3+.
B. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4. C. SO2, S, Fe2+, F2. D. SO2, Fe2+, S, Cl2.

Câu 40. Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp sau phản ứng được
hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy bình tăng lên 1,4 gam và còn lại hỗn hợp
khí Y. Tính khối lượng của hỗn hợp Y.
A. 3,4 gam.
B. 4,4 gam.
C. 6.2 gam.
D. 5,4 gam.

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch X. Dung

dịch X chứa các muối sau:
A. NaH2PO4
B. Na3PO4
C. Na2HPO4 và Na3PO4 D. NaH2PO4 và Na2HPO4
Câu 42. . §iÖn ph©n 100 ml dung dÞch CuSO4 0,2 M vµ AgNO3 0,1 M víi cêng ®é dßng ®iÖn I= 3,86 A. TÝnh
thêi gian ®iÖn ph©n ®Ó ®¬c 1,72 gam kim lo¹i b¸m trªn catot:
A. 500 gi©y
B. 1000 gi©y
C. 750 gi©y
D. 250 gi©y
Câu 43. Số kết tủa đen thu được khi sục khí H2S lần lượt vào 5 dd sau là bao nhiêu? 5 dd đó là: NaCl, ZnSO4,
Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl3 .
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 44. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau
%
80%
60%
TH
Xenlulozơ 35
 glucozơ  C2H5OH  Buta-1,3-đien 
 poli(Buta-1,3-đien)
Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn poli(Buta-1,3-đien) là
A. 17,857 tấn.
B. 37,875 tấn.
C. 5,806 tấn.
D. 25,625 tấn.
Câu 45. Hçn hîp A gåm C3H6, C3H4, C3H8. TØ khèi h¬i cña A so víi H2 b»ng 21,2. §èt ch¸y hoµn toµn 4,48 lÝt(
®ktc) hçn hîp A råi cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)2 d. Khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng?
A. t¨ng 19,6 gam.
B. t¨ng 22,08 gam.
C. gi¶m 20,1 gam.
D. gi¶m 22,08 gam.
Câu 46. Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa m gam HNO3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Để thu được 7,8 gam kết tủa
thì giá trị của m là
A. 44,1 gam.
B. 19,8 gam.
C. 18,9 gam.
D. A hoặc B đều đúng.
Câu 47. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung
dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu
xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá
trị của m là
A. 9,6
B. 8,2
C. 9,4
D. 10,8
Câu 48. Sự so sánh nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit ?
A. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
B. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
C. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH< p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
D. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
Câu 49. Nång ®é lóc ban ®Çu cña H2 vµ I2 ®Òu lµ 0,03 mol/l . Khi ®¹t ®Õn tr¹ng th¸i c©n b»ng , nång ®é cña HI lµ
0,04 mol/l . H»ng Sè c©n b»ng cña ph¶n øng tæng hîp HI lµ :
A. 16
B. 8
C. 32
D. 10
Câu 50. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục
thêm nước Clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối
trong hỗn hợp đầu là
A. 45,7% AlCl3 và 54,3% CrCl3
B. 46,7% AlCl3 và 53,3% CrCl3
C. A. 47,7% AlCl3 và 52,3% CrCl3
D. 48,7% AlCl3 và 51,3% CrCl3

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51. X m¹ch hë cã c«ng thøc C3Hy . Mét b×nh cã dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp khÝ X vµ O2 d ë 1500C

vµ cã ¸p suÊt 2 atm. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y X sau ®ã ®a b×nh vÒ 1500C, ¸p suÊt trong b×nh vÉn lµ 2 atm .
Ngêi ta trén 9,6 gam X víi 0,6 gam hi®ro råi cho qua b×nh ®ùng Ni nung nãng ( H= 100%) th× thu ®îc hçn
hîp Z . Khèi lîng mol trung b×nh cña Z lµ:
A. 48,5.
B. 42,5.
C. 52,5.
D. 46,5.

Câu 52. Công thức phân tử của một ancol A là: CnHmOx. Để cho A là ancol no mạch hở thì
A. m = 2n + 2.
B. m = 2n - 1.
C. m = 2n.
D. m = 2n - 2.
Câu 53. Hçn hîp X gåm 2 ancol. §èt ch¸y hoµn toµn 8,3 gam X b»ng 10,64 lÝt O2 thu ®îc 7,84 lÝt CO2, c¸c thÓ

tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. Hai ancol trong X lµ
A. CH3(CH2)2OH vµ HO(CH2)4OH.
B. HO(CH2)3OH vµ HO(CH2)4OH.
C. HO(CH2)3OH vµ CH3(CH2)3OH.
D. CH3(CH2)2OH vµ CH3(CH2)3OH.
Câu 54. Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit)
nặng 0,95 m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là
A. 74,69 %
B. 64,68 %
C. 25,31 %
D. 95,00 %
Câu 55. Tiến hành điện phân dung dịch X chứa FeCl3, CuCl2 và Na2SO4. Hãy cho biết thứ tự điện phân tại catot
là:
A. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Na+
B. Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ > H2O
C. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > H2O
D. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Na+
Câu 56. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam este bằng NaOH thu được muối A và ancol B. Khi nung toàn bộ muối
A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và nước. Chưng cất để lấy ancol B khan. Cho lượng ancol B tác dụng
hết với Na thu được 6,8g muối và khí H2 có thể tích bằng 1/2 thể tích hơi ancol B đã phản ứng (đo cùng điều
kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức cấu tạo của este là:
A. HCOOCH3
B. CH3COOCH3
C. CH3COOC2H3
D. CH3COOC2H5
2+
Câu 57. Cho thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa khử như sau: Zn /Zn = - 0,76V; Ni2+/Ni = - 0,26V;
Cu2+/Cu = + 0,34V; Ag+/Ag = + 0,8V. Pin điện có sức điện động nhỏ nhất là
A. pin Cu - Ag
B. pin Zn - Ag
C. pin Ni - Cu
D. pin Zn - Ni
Câu 58. Nhiệt phân hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 và Mg(OH)2 thấy khối lượng
hỗn hợp giảm 18 gam.Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để hòa tan hết m gam hỗn hợp các hiđroxit đó ?
A. 1 lít
B. 100 ml
C. 2 lít
D. 200 ml
Câu 59. Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3. Cho X t¸c dông hÕt víi dung dÞch NaOH ®un nãng thu được
chất Y. Y tác dụng được với Na giải phóng H2 và có phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là
A. CH2Cl-CH2-CHCl2
B. CH3-CCl2-CH2Cl
C. CH2Cl-CHCl-CH2Cl D. CH3-CH2-CCl3
Câu 60. Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tượng gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua,
khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất. Các hiện tượng trên được giải thích như sau:
A. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete.
B. Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua
C. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete
D. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua
----------- HẾT ----------

( Chó ý: thÝ sinh kh«ng ®îc sö dông b¶ng tuÇn hoµn nguyªn tè Hãa Häc)

SỞ GD – ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ĐỢT 1 – NĂM 2010
MÔN HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề: 212

Họ, tên thí sinh:......................................................
Số báo danh: .......................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.

I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1. Cho hỗn hợp gồm 2,24 gam Fe và 3,84 gam Cu vào 800 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M

và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy
nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 2 M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu
của V là
A. 400.
B. 360.
C. 120.
D. 240.
Câu 2. Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ và c mol HCO3. Nếu chỉ dùng nước vôi trong,
nóng dư Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng của cốc thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ
cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p là
ab
2a  b
ab
a  2b
A.
B.
C.
D.
.
.
.
.
2p
p
p
p
Câu 3. Một este X mạch hở tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có một nối đôi C=C) đơn chức. Đốt
cháy a mol X thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,05 gam nước. Giá trị của a là
A. 0,025 mol.
B. 0,05 mol.
C. 0,06 mol.
D. 0,075 mol.
Câu 4. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C8H8O2. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch KOH d cho hçn hîp hai
muèi h÷u c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ?
A. CH3-C6H4-COOH
B. C6H5-COO-CH3
C. CH3-COO-C6H5
D. C6H5-CH2-COOH
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam
H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có
công thức là
A. C4H9NH2.
B. C3H7NH2.
C. C2H5NH2.
D. CH3NH2.
Câu 6. D·y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi HCOOH lµ
A. NH3, K, Cu,NaOH,O2, H2.
B. AgNO3/NH3 , CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3.
C. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl.
D. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl.
Câu 7. Trén 3 dung dÞch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M vµ H3PO4 0,1M víi nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc dung
dÞch X. Dung dÞch Y gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH)2 0,2M. §Ó trung hßa 300 ml dung dÞch X cÇn võa ®ñ V ml
dung dÞch Y. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 200.
B. 333,3.
C. 600.
D. 1000.
Câu 8. Cho cân bằng: 2NO2 ( nâu )  N2O4 (không màu );  H = -58 kJ
Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thì:
A. Màu nâu nhạt dần.
B. Hỗn hợp vẫn giữ nguyên như màu ban đầu.
C. Hỗn hợp chuyển sang màu xanh.
D. Màu nâu đậm dần.
Câu 9. Đốt m gam bột sắt trong khí oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm Fe ;Fe2O3;FeO; Fe3O4 .Để hòa
tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M. tạo thành 0,224 lít khí H2 ở đktc. Tính m:
A. 7,6 gam
B. 10,08 gam
C. 5,6 gam
D. 6,7 gam

Câu 10. Cho phản ứng sau: FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là:
A. 10.
B. 8.
C. 4.
D. 12.
Câu 11. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt 5 lọ chứa các chất màu đen sau: Ag2O, CuO, FeO,
MnO2, (Fe + FeO)?
A. Dung dịch HNO3.
B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch Fe2(SO4)3.

Câu 12. Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol
HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a = 2b.
B. a < b < 5a.
C. a = b.
D. b = 5a.
Câu 13. Trong số các polime sau: [- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1); [-NH-(CH2)5 -CO -]n (2) ;
[-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ; [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) .
Polime được dùng để sản xuất tơ là:
A. (1); (2) ; (3)
B. (1) ; (2) ; (3) ; (4)
C. (3);(4);(1) ; (6)
D. (1); (2) ; (6).
Câu 14. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch

Na2CO3 có dư, phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng
khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,2 lít.
B. 0,336 lít.
C. 0,24 lít.
D. 0,237 lít.
Câu 15. Cho sơ đồ phản ứng:
HNO3
H 2O
HCl
NaOH
t
X 
 dd X 
 Y 
 Khí X 
 Z 
 T + H2O,
o

trong đó X là
A. SO2.
B. NH3.
C. NO2.
D. CO2.
Câu 16. Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hóa bằng CuO (to) tạo sản phẩm có
phản ứng tráng gương?
A. 3.
B. 5.
C. 4
D. 6.
Câu 17. Tỉ khối hơi của anđehit X so với H2 bằng 29. Biết 2,9 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư
thu được 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là
A. OHCCHO.
B. CH3CH2CHO.
C. CH2=CHCHO.
D. CH2=CHCH2CHO.
3+
Câu 18. Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al , 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+
- Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa
- Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 21,05 gam
B. 25,3 gam
C. 26,4 gam
D. 20,4 gam
Câu 19. Hçn hîp X cã 2 este ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. Cho 5,7 gam hçn hîp X t¸c dông võa hÕt víi 100
ml dung dÞch NaOH 0,5M thu ®îc hçn hîp Y cã hai ancol bÒn, cïng sè nguyªn tö cac bon trong ph©n tö. Cho Y
vµo dung dÞch Br2 d thÊy cã 6,4 gam br«m tham gia ph¶n øng. C«ng thøc hai este lµ
A. C2H3COOC3H7 vµ C2H3COOC3H5.
B. C3H5COOC3H7 vµ C3H7COOC3H5 .
C. C2H3COOC3H7 vµ C3H7COOC2H5.
D. C3H5COOC2H5 vµ C3H7COOC2H3 .
Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn a gam một ancol thu được 33a/23 gam CO2 và 18a/23 gam H2O. Ancol đó là:
A. C3H7OH.
B. C2H5OH.
C. C2H4(OH)2.
D. C3H5(OH)3.
Câu 21. Cho dung dịch X chứa 1 mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch Y chứa 3 mol KHSO4 ( các dung
dịch đều loãng ) thu được kết tủa T , khí CO2 và dung dịch Z . Các ion có trong dung dịch Z gồm ?
A. K+ , H+ , SO42B. K+ , CO32C. K+ , H+ , SO42- , Ba2+ D. K+ , CO32- , SO42Câu 22. Khi đun nóng m1 gam ancol X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được m2
gam anken Y. dY/X = 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là 100%). CTPT của ancol X là:
A. C3H7OH
B. CH3OH
C. C3H5OH
D. C2H5OH
Câu 23. Caroten( chất màu vàng trong củ cà rốt) có công thức phân tử C40H56.Khi hiđro hóa hoàn toàn thu được
hiđrocacbon C40H78.Trong phân tử caroten có
A. 11 nối đôi và mạch hở. B. 12 nối đôi và 1 vòng C. 13 nối đôi
D. 11 nối đôi và 2 vòng
Câu 24. Mỗi chất và ion trong dãy nào sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá?
A. SO2, Fe2+, S, Cl2.
B. SO2, S, Fe3+.
C. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4. D. SO2, S, Fe2+, F2.
Câu 25. đốt cháy hết m gam một axit đơn chức no mạch hở được (m - 0,2) gam CO2 và (m - 2,8) gam nước. Axit
này có tên:
A. axit butyric
B. axit axêtic
C. axit propionic
D. axit fomic
Câu 26. Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp sau phản ứng được
hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy bình tăng lên 1,4 gam và còn lại hỗn hợp
khí Y. Tính khối lượng của hỗn hợp Y.
A. 5,4 gam.
B. 6.2 gam.
C. 3,4 gam.
D. 4,4 gam.
Câu 27. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na
dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp

anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa.
Công thức cấu tạo của A là
A. CH3CH(CH3)OH.
B. CH3CH2CH2CH2OH. C. CH3CH2CH2OH.
D.
C2H5OH.
Câu 28. D·y nµo díi ®©y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu lµm ®æi mµu quú tÝm Èm?
A. H2NCH2COOH ; C6H5OH; C6H5NH2.
B. H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH.
C. H2NCH2COOH ; HCOOH; CH3NH2.
D. CH3NH2; (COOH)2; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.
Câu 29. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là:
A. H2S và SO2
B. NH3 và HCl.
C. Br2 và O2 .
D. I và O3
.
Câu 30. Hoà tan m gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3 trong 44,1 gam HNO3
. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lit hỗn hợp khí NO, NO2 (đktc) và còn lại 0,75m gam chất
rắn. Giá trị của m là?
A. 33,6 g
B. 8,4 g
C. 50,4 g
D. 12,6 g
Câu 31. Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
- X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc nguội.
- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH.
- Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là:
A. Zn, Mg, Al.
B. Fe, Mg, Zn.
C. Fe, Al, Mg .
D. Fe, Mg, Al.
Câu 32. Cho X lµ mét aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl
0,125M vµ thu ®îc 1,835 gam muèi khan. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25
gam dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ
A. (NH2)2C3H5COOH.
B. NH2C3H6COOH.
C. NH2C5H9 (COOH)2. D. NH2C3H5(COOH)2.
Câu 33. Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,13 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
kim loại? (biết NO là sản phẩm khử duy nhất)
A. 5,12 gam.
B. 3,2 gam.
C. 2,88 gam.
D. 3,92 gam.
Câu 34. Hßa tan hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm Al, Fe, Zn b»ng dung dÞch HCl d. Dung dÞch thu ®îc sau
ph¶n øng t¨ng lªn so víi ban ®Çu ( m - 2) gam. Khèi lîng (gam) muèi clorua t¹o thµmh trong dung dÞch lµ
A. A.m+71.
B. m + 35,5.
C. m+ 73.
D. m + 36,5.
Câu 35. Trong d·y biÕn hãa:
C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH.
Sè ph¶n øng oxi hãa- khö trªn d·y biÕn hãa trªn lµ
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 36. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Hãy cho biết trong các hóa chất sau: Cu,
Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3. Hãy cho biết có bao nhiêu hóa chất tác dụng được với dung
dịch X.
A. 6
B. 5
C. 8
D. 7
Câu 37. CO2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy
nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây ?
A. Đám cháy do magie hoặc nhôm.
B. Đám cháy do khí ga
C. Đám cháy do xăng, dầu.
D. Đám cháy nhà cửa, quần áo.
Câu 38. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là:
A. rẻ tiền hơn xà phòng .
B. có khả năng hoà tan tốt trong nước .
C. dễ kiếm .
D. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng .
Câu 39. Có 4 ống nghiệm:
- Ống nghiệm 1 đựng 5 ml nước cất và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiêm 2 đựng 5 ml nước xà phòng.
- Ống nghiệm 3 đựng 5 ml nước xà phòng và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiệm 4 đựng 5 ml nước bột giặt
Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm 5 giọt dầu ăn thì số ống nghiệm có dầu ăn nổi lên là:
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 40. §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt (®ktc) hçn hîp X gåm C2H4 vµ C4H4 th× thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) vµ khèi
lîng h¬i H2O thu ®îc lÇn lît lµ
A. 8,96 lÝt vµ 3,6 gam.
B. 5,6 lÝt vµ 2,7 gam.
C. 3,36 lÝt vµ 3,6 gam. D. 6,72 lÝt vµ 3,6 gam.

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41. Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa m gam HNO3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Để thu được 7,8 gam kết tủa

thì giá trị của m là
A. 44,1 gam.
B. 18,9 gam.
C. 19,8 gam.
D. A hoặc B đều đúng.
Câu 42. Số kết tủa đen thu được khi sục khí H2S lần lượt vào 5 dd sau là bao nhiêu? 5 dd đó là: NaCl, ZnSO4,
Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl3 .
A. 4
B. 3
C. 5
D. 2
Câu 43. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục
thêm nước Clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối
trong hỗn hợp đầu là
A. 45,7% AlCl3 và 54,3% CrCl3
B. 46,7% AlCl3 và 53,3% CrCl3
C. A. 47,7% AlCl3 và 52,3% CrCl3
D. 48,7% AlCl3 và 51,3% CrCl3
Câu 44. Sự so sánh nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit ?
A. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
B. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH< p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
C. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
D. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
Câu 45. .§iÖn ph©n 100 ml dung dÞch CuSO4 0,2 M vµ AgNO3 0,1 M víi cêng ®é dßng ®iÖn I= 3,86 A. TÝnh

thêi gian ®iÖn ph©n ®Ó ®¬c 1,72 gam kim lo¹i b¸m trªn catot:
A. 500 gi©y
B. 1000 gi©y
C. 750 gi©y
D. 250 gi©y
Câu 46. Nång ®é lóc ban ®Çu cña H2 vµ I2 ®Òu lµ 0,03 mol/l . Khi ®¹t ®Õn tr¹ng th¸i c©n b»ng , nång ®é cña HI lµ
0,04 mol/l . H»ng Sè c©n b»ng cña ph¶n øng tæng hîp HI lµ :
A. 32
B. 8
C. 10
D. 16
Câu 47. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch X. Dung
dịch X chứa các muối sau:
A. NaH2PO4
B. Na3PO4
C. Na2HPO4 và Na3PO4 D. NaH2PO4 và Na2HPO4
Câu 48. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau
%
80%
60%
TH
Xenlulozơ 35
 glucozơ  C2H5OH  Buta-1,3-đien 
 poli(Buta-1,3-đien)
Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn poli(Buta-1,3-đien) là
A. 37,875 tấn.
B. 5,806 tấn.
C. 25,625 tấn.
D. 17,857 tấn.
Câu 49. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung
dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu
xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá
trị của m là
A. 9,6
B. 8,2
C. 10,8
D. 9,4
Câu 50. Hçn hîp A gåm C3H6, C3H4, C3H8. TØ khèi h¬i cña A so víi H2 b»ng 21,2. §èt ch¸y hoµn toµn 4,48 lÝt(
®ktc) hçn hîp A råi cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)2 d. Khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng?
A. t¨ng 19,6 gam.
B. t¨ng 22,08 gam.
C. gi¶m 20,1 gam.
D. gi¶m 22,08 gam.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51. Hçn hîp X gåm 2 ancol. §èt ch¸y hoµn toµn 8,3 gam X b»ng 10,64 lÝt O2 thu ®îc 7,84 lÝt CO2, c¸c thÓ

tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. Hai ancol trong X lµ
A. HO(CH2)3OH vµ HO(CH2)4OH.
B. CH3(CH2)2OH vµ CH3(CH2)3OH.
C. HO(CH2)3OH vµ CH3(CH2)3OH.
D. CH3(CH2)2OH vµ HO(CH2)4OH.
Câu 52. X m¹ch hë cã c«ng thøc C3Hy . Mét b×nh cã dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp khÝ X vµ O2 d ë 1500C
vµ cã ¸p suÊt 2 atm. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y X sau ®ã ®a b×nh vÒ 1500C, ¸p suÊt trong b×nh vÉn lµ 2 atm .
Ngêi ta trén 9,6 gam X víi 0,6 gam hi®ro råi cho qua b×nh ®ùng Ni nung nãng ( H= 100%) th× thu ®îc hçn
hîp Z . Khèi lîng mol trung b×nh cña Z lµ:
A. 46,5.
B. 48,5.
C. 42,5.
D. 52,5.

Câu 53. Cho thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa khử như sau: Zn2+/Zn = - 0,76V; Ni2+/Ni = - 0,26V;

Cu2+/Cu = + 0,34V; Ag+/Ag = + 0,8V. Pin điện có sức điện động nhỏ nhất là
A. pin Zn - Ni
B. pin Zn - Ag
C. pin Cu - Ag
D. pin Ni - Cu
Câu 54. Nhiệt phân hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 và Mg(OH)2 thấy khối lượng
hỗn hợp giảm 18 gam.Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để hòa tan hết m gam hỗn hợp các hiđroxit đó ?
A. 200 ml
B. 2 lít
C. 1 lít
D. 100 ml
Câu 55. Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tượng gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua,
khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất. Các hiện tượng trên được giải thích như sau:
A. Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua
B. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete
C. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua
D. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete.
Câu 56. Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3. Cho X t¸c dông hÕt víi dung dÞch NaOH ®un nãng thu được
chất Y. Y tác dụng được với Na giải phóng H2 và có phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là
A. CH2Cl-CHCl-CH2Cl B. CH3-CH2-CCl3
C. CH3-CCl2-CH2Cl
D. CH2Cl-CH2-CHCl2
Câu 57. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam este bằng NaOH thu được muối A và ancol B. Khi nung toàn bộ muối
A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và nước. Chưng cất để lấy ancol B khan. Cho lượng ancol B tác dụng
hết với Na thu được 6,8g muối và khí H2 có thể tích bằng 1/2 thể tích hơi ancol B đã phản ứng (đo cùng điều
kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức cấu tạo của este là:
A. CH3COOC2H3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOCH3
D. CH3COOCH3
Câu 58. Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit)
nặng 0,95 m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là
A. 64,68 %
B. 95,00 %
C. 25,31 %
D. 74,69 %
Câu 59. Công thức phân tử của một ancol A là: CnHmOx. Để cho A là ancol no mạch hở thì
A. m = 2n - 1.
B. m = 2n - 2.
C. m = 2n + 2.
D. m = 2n.
Câu 60. Tiến hành điện phân dung dịch X chứa FeCl3, CuCl2 và Na2SO4. Hãy cho biết thứ tự điện phân tại catot
là:
A. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Na+
B. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > H2O
2+
3+
2+
+
C. Cu > Fe > Fe > Na
D. Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ > H2O
----------- HẾT ----------

( Chó ý: thÝ sinh kh«ng ®îc sö dông b¶ng tuÇn hoµn nguyªn tè Hãa Häc)

SỞ GD – ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ĐỢT 1 – NĂM 2010
MÔN HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
Mã đề: 246

Họ, tên thí sinh:......................................................
Số báo danh: .......................
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.

I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1. Một este X mạch hở tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có một nối đôi C=C) đơn chức. Đốt

cháy a mol X thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,05 gam nước. Giá trị của a là
A. 0,05 mol.
B. 0,06 mol.
C. 0,075 mol.
D. 0,025 mol.
Câu 2. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Hãy cho biết trong các hóa chất sau: Cu,
Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3. Hãy cho biết có bao nhiêu hóa chất tác dụng được với dung
dịch X.
A. 7
B. 6
C. 5
D. 8
Câu 3. Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hóa bằng CuO (to) tạo sản phẩm có
phản ứng tráng gương?
A. 5.
B. 3.
C. 4
D. 6.
Câu 4. D·y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi HCOOH lµ
A. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl.
B. AgNO3/NH3 , CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3.
C. NH3, K, Cu,NaOH,O2, H2.
D. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam
H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có
công thức là
A. C4H9NH2.
B. CH3NH2.
C. C2H5NH2.
D. C3H7NH2.
Câu 6. Hoà tan m gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3 trong 44,1 gam HNO3
. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lit hỗn hợp khí NO, NO2 (đktc) và còn lại 0,75m gam chất
rắn. Giá trị của m là?
A. 33,6 g
B. 8,4 g
C. 50,4 g
D. 12,6 g
Câu 7. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là:
A. Br2 và O2 .
B. H2S và SO2
D. I và O3
.C. NH3 và HCl.
Câu 8. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là:
A. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng .
B. dễ kiếm .
C. rẻ tiền hơn xà phòng .
D. có khả năng hoà tan tốt trong nước .
Câu 9. Caroten( chất màu vàng trong củ cà rốt) có công thức phân tử C40H56.Khi hiđro hóa hoàn toàn thu được
hiđrocacbon C40H78.Trong phân tử caroten có
A. 11 nối đôi và 2 vòng B. 13 nối đôi
C. 11 nối đôi và mạch hở. D. 12 nối đôi và 1 vòng
Câu 10. Khi đun nóng m1 gam ancol X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được m2
gam anken Y. dY/X = 0,7. (Biết hiệu suất của phản ứng là 100%). CTPT của ancol X là:
A. C2H5OH
B. CH3OH
C. C3H7OH
D. C3H5OH
Câu 11. Cho cân bằng: 2NO2 ( nâu )  N2O4 (không màu );  H = -58 kJ
Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thì:
A. Màu nâu đậm dần.
B. Hỗn hợp chuyển sang màu xanh.
C. Màu nâu nhạt dần.
D. Hỗn hợp vẫn giữ nguyên như màu ban đầu.
Câu 12. đốt cháy hết m gam một axit đơn chức no mạch hở được (m - 0,2) gam CO2 và (m - 2,8) gam nước. Axit
này có tên:
A. axit axêtic
B. axit propionic
C. axit butyric
D. axit fomic

Câu 13. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na
dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp
anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa.
Công thức cấu tạo của A là
A. CH3CH(CH3)OH.
B. CH3CH2CH2OH.
C. CH3CH2CH2CH2OH.
D. C2H5OH.
Câu 14. Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol
HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là
A. a = b.
B. a = 2b.
C. b = 5a.
D. a < b < 5a.
Câu 15. Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ và c mol HCO3. Nếu chỉ dùng nước vôi trong,
nóng dư Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng của cốc thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ
cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p là
a  2b
ab
ab
2a  b
A.
B.
C.
D.
.
.
.
.
p
2p
p
p
Câu 16. Cho hỗn hợp gồm 2,24 gam Fe và 3,84 gam Cu vào 800 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M
và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy
nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 2 M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu
của V là
A. 360.
B. 400.
C. 120.
D. 240.
Câu 17. Có 4 ống nghiệm:
- Ống nghiệm 1 đựng 5 ml nước cất và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiêm 2 đựng 5 ml nước xà phòng.
- Ống nghiệm 3 đựng 5 ml nước xà phòng và 5 giọt dung dịch MgCl2 bão hoà.
- Ống nghiệm 4 đựng 5 ml nước bột giặt
Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm 5 giọt dầu ăn thì số ống nghiệm có dầu ăn nổi lên là:
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 18. Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn:
- X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc nguội.
- Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH.
- Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là:
A. Zn, Mg, Al.
B. Fe, Mg, Zn.
C. Fe, Al, Mg .
D. Fe, Mg, Al.
Câu 19. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt 5 lọ chứa các chất màu đen sau: Ag2O, CuO, FeO,
MnO2, (Fe + FeO)?
A. Dung dịch NaOH.
B. Dung dịch Fe2(SO4)3. C. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch HCl.
Câu 20. Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+
- Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa
- Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 25,3 gam
B. 20,4 gam
C. 21,05 gam
D. 26,4 gam
Câu 21. Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch

Na2CO3 có dư, phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng
khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị của V là:
A. 0,24 lít.
B. 0,2 lít.
C. 0,336 lít.
D. 0,237 lít.
Câu 22. Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,13 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
kim loại? (biết NO là sản phẩm khử duy nhất)
A. 3,2 gam.
B. 5,12 gam.
C. 2,88 gam.
D. 3,92 gam.
Câu 23. D·y nµo díi ®©y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu lµm ®æi mµu quú tÝm Èm?
A. H2NCH2COOH ; C6H5OH; C6H5NH2.
B. H2NCH2COOH ; HCOOH; CH3NH2.
C. H2N(CH2)2NH2; HOOC(CH2)4COOH; C6H5OH. D. CH3NH2; (COOH)2; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.
Câu 24. CO2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy
nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây ?
A. Đám cháy do xăng, dầu.
B. Đám cháy nhà cửa, quần áo.
C. Đám cháy do khí ga
D. Đám cháy do magie hoặc nhôm.
Câu 25. Hßa tan hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm Al, Fe, Zn b»ng dung dÞch HCl d. Dung dÞch thu ®îc sau
ph¶n øng t¨ng lªn so víi ban ®Çu ( m - 2) gam. Khèi lîng (gam) muèi clorua t¹o thµmh trong dung dÞch lµ

A. m+ 73.
Câu 26. Cho phản ứng sau:

B. m + 36,5.

C. A.m+71.

D. m + 35,5.

FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là:
A. 10.
B. 12.
C. 8.
D. 4.
Câu 27. Trén 3 dung dÞch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M vµ H3PO4 0,1M víi nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau thu ®îc dung
dÞch X. Dung dÞch Y gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH)2 0,2M. §Ó trung hßa 300 ml dung dÞch X cÇn võa ®ñ V ml
dung dÞch Y. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 1000.
B. 333,3.
C. 200.
D. 600.
Câu 28. Tỉ khối hơi của anđehit X so với H2 bằng 29. Biết 2,9 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư
thu được 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là
A. OHCCHO.
B. CH2=CHCHO.
C. CH2=CHCH2CHO.
D. CH3CH2CHO.
Câu 29. Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp sau phản ứng được
hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy bình tăng lên 1,4 gam và còn lại hỗn hợp
khí Y. Tính khối lượng của hỗn hợp Y.
A. 6.2 gam.
B. 5,4 gam.
C. 4,4 gam.
D. 3,4 gam.
Câu 30. Hçn hîp X cã 2 este ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. Cho 5,7 gam hçn hîp X t¸c dông võa hÕt víi 100
ml dung dÞch NaOH 0,5M thu ®îc hçn hîp Y cã hai ancol bÒn, cïng sè nguyªn tö cac bon trong ph©n tö. Cho Y
vµo dung dÞch Br2 d thÊy cã 6,4 gam br«m tham gia ph¶n øng. C«ng thøc hai este lµ
A. C3H5COOC2H5 vµ C3H7COOC2H3 .
B. C2H3COOC3H7 vµ C3H7COOC2H5.
C. C2H3COOC3H7 vµ C2H3COOC3H5.
D. C3H5COOC3H7 vµ C3H7COOC3H5 .
Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn a gam một ancol thu được 33a/23 gam CO2 và 18a/23 gam H2O. Ancol đó là:
A. C2H5OH.
B. C2H4(OH)2.
C. C3H7OH.
D. C3H5(OH)3.
Câu 32. Mỗi chất và ion trong dãy nào sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá?
A. SO2, Fe2+, S, Cl2.
B. SO2, S, Fe2+, F2.
C. SO2, S, Fe3+.
D. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4.
Câu 33. §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt (®ktc) hçn hîp X gåm C2H4 vµ C4H4 th× thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) vµ khèi
lîng h¬i H2O thu ®îc lÇn lît lµ
A. 8,96 lÝt vµ 3,6 gam.
B. 3,36 lÝt vµ 3,6 gam. C. 6,72 lÝt vµ 3,6 gam. D. 5,6 lÝt vµ 2,7 gam.
Câu 34. Đốt m gam bột sắt trong khí oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm Fe ;Fe2O3;FeO; Fe3O4 .Để hòa
tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M. tạo thành 0,224 lít khí H2 ở đktc. Tính m:
A. 10,08 gam
B. 5,6 gam
C. 6,7 gam
D. 7,6 gam
Câu 35. Cho dung dịch X chứa 1 mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch Y chứa 3 mol KHSO4 ( các dung
dịch đều loãng ) thu được kết tủa T , khí CO2 và dung dịch Z . Các ion có trong dung dịch Z gồm ?
A. K+ , CO32B. K+ , H+ , SO42C. K+ , H+ , SO42- , Ba2+ D. K+ , CO32- , SO42Câu 36. Cho X lµ mét aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl
0,125M vµ thu ®îc 1,835 gam muèi khan. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25
gam dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ
A. (NH2)C3H5(COOH)2. B. NH2C3H6COOH.
C. NH2C5H9 (COOH)2. D. (NH2)2C3H5COOH.
Câu 37. Cho sơ đồ phản ứng:
HNO3
H 2O
HCl
NaOH
to
X 
 dd X 
 Y 
 Khí X 
 Z 
 T + H2O,
trong đó X là
A. SO2.
B. NO2.
C. CO2.
D. NH3.
Câu 38. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C8H8O2. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch KOH d cho hçn hîp
hai muèi h÷u c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ?
A. C6H5-CH2-COOH
B. CH3-COO-C6H5
C. C6H5-COO-CH3
D. CH3-C6H4-COOH
Câu 39. Trong d·y biÕn hãa:
C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH.
Sè ph¶n øng oxi hãa- khö trªn d·y biÕn hãa trªn lµ
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 40. Trong số các polime sau: [- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1); [-NH-(CH2)5 -CO -]n (2) ;
[-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ; [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) .
Polime được dùng để sản xuất tơ là:
A. (1); (2) ; (6).
B. (1) ; (2) ; (3) ; (4)
C. (3);(4);(1) ; (6)
D. (1); (2) ; (3)

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41. Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa m gam HNO3 và 0,2 mol Al(NO3)3. Để thu được 7,8 gam kết tủa

thì giá trị của m là
A. 19,8 gam.
B. 18,9 gam.
C. 44,1 gam.
D. A hoặc B đều đúng.
Câu 42. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau
%
80%
60%
TH
Xenlulozơ 35
 glucozơ  C2H5OH  Buta-1,3-đien 
 poli(Buta-1,3-đien)
Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn poli(Buta-1,3-đien) là
A. 17,857 tấn.
B. 37,875 tấn.
C. 5,806 tấn.
D. 25,625 tấn.
Câu 43. Hçn hîp A gåm C3H6, C3H4, C3H8. TØ khèi h¬i cña A so víi H2 b»ng 21,2. §èt ch¸y hoµn toµn 4,48 lÝt(
®ktc) hçn hîp A råi cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)2 d. Khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng?
A. t¨ng 19,6 gam.
B. t¨ng 22,08 gam.
C. gi¶m 20,1 gam.
D. gi¶m 22,08 gam.
Câu 44. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung
dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu
xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá
trị của m là
A. 9,4
B. 10,8
C. 8,2
D. 9,6
Câu 45. Nång ®é lóc ban ®Çu cña H2 vµ I2 ®Òu lµ 0,03 mol/l . Khi ®¹t ®Õn tr¹ng th¸i c©n b»ng , nång ®é cña HI lµ
0,04 mol/l . H»ng Sè c©n b»ng cña ph¶n øng tæng hîp HI lµ :
A. 16
B. 32
C. 8
D. 10
Câu 46. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục
thêm nước Clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối
trong hỗn hợp đầu là
A. 45,7% AlCl3 và 54,3% CrCl3
B. 46,7% AlCl3 và 53,3% CrCl3
C. A. 47,7% AlCl3 và 52,3% CrCl3
D. 48,7% AlCl3 và 51,3% CrCl3
Câu 47. Số kết tủa đen thu được khi sục khí H2S lần lượt vào 5 dd sau là bao nhiêu? 5 dd đó là:

NaCl, ZnSO4, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, FeCl3 .
A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu4 8. Sự so sánh nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit ?
A. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
B. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
C. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH< p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
D. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
Câu 49. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch X. Dung
dịch X chứa các muối sau:
A. NaH2PO4
B. Na2HPO4 và Na3PO4
C. Na3PO4
D. NaH2PO4 và Na2HPO4
Câu 50. . §iÖn ph©n 100 ml dung dÞch CuSO4 0,2 M vµ AgNO3 0,1 M víi cêng ®é dßng ®iÖn I= 3,86 A. TÝnh
thêi gian ®iÖn ph©n ®Ó ®¬c 1,72 gam kim lo¹i b¸m trªn catot:
A. 500 gi©y
B. 1000 gi©y
C. 750 gi©y
D. 250 gi©y

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam este bằng NaOH thu được muối A và ancol B. Khi nung toàn bộ muối

A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và nước. Chưng cất để lấy ancol B khan. Cho lượng ancol B tác dụng
hết với Na thu được 6,8g muối và khí H2 có thể tích bằng 1/2 thể tích hơi ancol B đã phản ứng (đo cùng điều
kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức cấu tạo của este là:
A. CH3COOC2H5
B. CH3COOCH3
C. CH3COOC2H3
D. HCOOCH3
2+
Câu 52. Cho thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa khử như sau: Zn /Zn = - 0,76V; Ni2+/Ni = - 0,26V;
Cu2+/Cu = + 0,34V; Ag+/Ag = + 0,8V. Pin điện có sức điện động nhỏ nhất là
A. pin Zn - Ag
B. pin Zn - Ni
C. pin Cu - Ag
D. pin Ni - Cu
Câu 53. Công thức phân tử của một ancol A là: CnHmOx. Để cho A là ancol no mạch hở thì

A. m = 2n - 2.
B. m = 2n.
C. m = 2n - 1.
D. m = 2n + 2.
Câu 54. Hçn hîp X gåm 2 ancol. §èt ch¸y hoµn toµn 8,3 gam X b»ng 10,64 lÝt O2 thu ®îc 7,84 lÝt CO2, c¸c thÓ

tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. Hai ancol trong X lµ
A. HO(CH2)3OH vµ CH3(CH2)3OH.
B. CH3(CH2)2OH vµ CH3(CH2)3OH.
C. HO(CH2)3OH vµ HO(CH2)4OH.
D. CH3(CH2)2OH vµ HO(CH2)4OH.
Câu 55. Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3. Cho X t¸c dông hÕt víi dung dÞch NaOH ®un nãng thu được
chất Y. Y tác dụng được với Na giải phóng H2 và có phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là
A. CH3-CH2-CCl3
B. CH2Cl-CHCl-CH2Cl C. CH3-CCl2-CH2Cl
D. CH2Cl-CH2-CHCl2
Câu 56. Tiến hành điện phân dung dịch X chứa FeCl3, CuCl2 và Na2SO4. Hãy cho biết thứ tự điện phân tại catot
là:
A. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Na+
B. Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ > H2O
C. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > H2O
D. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Na+
Câu 57. X m¹ch hë cã c«ng thøc C3Hy . Mét b×nh cã dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp khÝ X vµ O2 d ë 1500C
vµ cã ¸p suÊt 2 atm. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y X sau ®ã ®a b×nh vÒ 1500C, ¸p suÊt trong b×nh vÉn lµ 2 atm .
Ngêi ta trén 9,6 gam X víi 0,6 gam hi®ro råi cho qua b×nh ®ùng Ni nung nãng ( H= 100%) th× thu ®îc hçn
hîp Z . Khèi lîng mol trung b×nh cña Z lµ:
A. 52,5.
B. 48,5.
C. 42,5.
D. 46,5.
Câu 58. Nhiệt phân hỗn hợp m gam hỗn hợp X gồm Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 và Mg(OH)2 thấy khối lượng
hỗn hợp giảm 18 gam. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để hòa tan hết m gam hỗn hợp các hiđroxit đó
?
A. 1 lít
B. 200 ml
C. 2 lít
D. 100 ml
Câu 59. Cho bột Mg vào đietyl ete khan, khuấy mạnh, không thấy hiện tượng gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua,
khuấy đều thì Mg tan dần thu được dung dịch đồng nhất. Các hiện tượng trên được giải thích như sau:
A. Mg không tan trong đietyl ete nhưng tan trong hỗn hợp đietyl ete và etyl bromua
B. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành C2H5Mg tan trong ete.
C. Mg không tan trong đietyl ete, Mg phản ứng với etyl bromua thành etyl magiebromua tan trong ete
D. Mg không tan trong đietyl ete mà tan trong etyl bromua
Câu 60. Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit)
nặng 0,95 m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là
A. 74,69 %
B. 64,68 %
C. 95,00 %
D. 25,31 %
----------- HẾT ----------

( Chó ý: thÝ sinh kh«ng ®îc sö dông b¶ng tuÇn hoµn nguyªn tè Hãa Häc)
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Thời gian làm bài: 90 phút;

Đáp án mã đề: 144
01. A; 02. A; 03. C; 04. D; 05. B; 06. D; 07. A; 08. C; 09. D; 10. B; 11. B; 12. B; 13. A; 14. C; 15. A;
16. B; 17. C; 18. A; 19. B; 20. C; 21. D; 22. D; 23. A; 24. A; 25. B; 26. D; 27. B; 28. A; 29. B; 30. B;
31. B; 32. D; 33. D; 34. D; 35. B; 36. A; 37. C; 38. B; 39. C; 40. A; 41. B; 42. C; 43. B; 44. C; 45. D; 46.
A; 47. B; 48. B; 49. D; 50. C; 51. B; 52. A; 53. D; 54. D; 55. D; 56. D; 57. C; 58. D; 59. A; 60. A;

Đáp án mã đề: 178
01. B; 02. B; 03. D; 04. B; 05. B; 06. B; 07. B; 08. B; 09. D; 10. B; 11. B; 12. D; 13. B; 14. C; 15. A;
16. A; 17. A; 18. B; 19. D; 20. A; 21. D; 22. D; 23. B; 24. D; 25. B; 26. C; 27. D; 28. B; 29. C; 30. A;
31. B; 32. D; 33. C; 34. A; 35. C; 36. C; 37. D; 38. A; 39. D; 40. B; 41. C; 42. C; 43. D; 44. A; 45. D; 46.
D; 47. C; 48. A; 49. A; 50. A;51. B; 52. A; 53. B; 54. A; 55. C; 56. D; 57. A; 58. C; 59. A; 60. C;

Đáp án mã đề: 212
01. B; 02. C; 03. D; 04. C; 05. C; 06. B; 07. A; 08. A; 09. C; 10. A; 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;
16. C; 17. B; 18. D; 19. B; 20. B; 21. A; 22. A; 23. D; 24. A; 25. D; 26. D; 27. C; 28. D; 29. C; 30. C;
31. B; 32. D; 33. B; 34. A; 35. A; 36. A; 37. A; 38. D; 39. D; 40. D; 41. D; 42. D; 43. A; 44. A; 45. C; 46.
D; 47. C; 48. D; 49. D; 50. D; 51. A; 52. C; 53. C; 54. B; 55. B; 56. D; 57. B; 58. D; 59. C; 60. B;

Đáp án mã đề: 246
01. C; 02. B; 03. C; 04. B; 05. C; 06. C; 07. A; 08. A; 09. A; 10. C; 11. C; 12. D; 13. B; 14. D; 15. C;
16. A; 17. C; 18. B; 19. D; 20. B; 21. B; 22. A; 23. D; 24. D; 25. C; 26. A; 27. C; 28. D; 29. C; 30. D;
31. A; 32. A; 33. C; 34. B; 35. B; 36. A; 37. D; 38. B; 39. B; 40. B; 41. D; 42. A; 43. D; 44. A; 45. A; 46.
A; 47. D; 48. B; 49. B; 50. C; 51. A; 52. C; 53. D; 54. C; 55. D; 56. C; 57. C; 58. C; 59. C; 60. A;

