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ÑEÀ THI THÖÛ ÑAÏI HOÏC – MOÂN HOÙA - ÑEÀ SOÁ 1.
Thôøi gian laøm baøi 90 phuùt.
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137, I = 127.
I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH: [ 40 caâu: töø caâu 1 ñeán caâu 40 ].
Caâu 1: Soá electron ñoäc thaân cuûa Cr vaø Cu ôû traïng thaùi cô baûn laø:
A. 6 vaø 2
B. 4 vaø 1
C. 6 vaø 1
D. 5 vaø 2.
Caâu 2. Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:
Y: 1s22s22p63s2 ;
Z: 1s22s22p63s23p1.
X: 1s22s22p63s1 ;
Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là:
A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3
B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH
C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH
D. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH


→ 2NH3(k) + Q. Có thể làm cân bằng dung dịch về phía tạo thêm NH3 bằng
Caâu 3. Cho cân bằng N2 (k) + 3H2(k) ←

cách:
A. Hạ bớt nhiệt độ xuống
B. Thêm chất xúc tác
C. Hạ bớt áp suất xuống
D. Hạ bớt nồng độ N2 và H2 xuống
Câu 4: Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dung dịch bằng 1/2 nồng
2+
độ của Cu ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Biết các phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Khối lượng Fe và nồng độ ( mol/l ) ban đầu của Cu(NO3)2 là:
A. 1,12 gam và 0,3M
B. 2,24 gam và 0,2 M
C. 1,12 gam và 0,4 M
D. 2,24 gam và 0,3 M.
Câu 5: Dung dịch E chứa các ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần I tác dụng
với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí (đktc). Phần II tác dụng với dung
dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng
A. 6,11g.
B. 3,055g.
C. 5,35g.
D. 9,165g.
Câu 6. Dung dịch NH3 0,1 M có độ điện li bằng 1%. pH của dung dịch NH3 bằng:
A. 10,5
B. 11,0
C. 12,5
D.13,0
Câu 7: Cho các dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2) ; HCl + KNO3 (X3) ; Fe2(SO4)3 (X4).
Coù bao nhieâu dung dịch có thể hoà tan được bột Cu là:
A. 1
B. 2
C. 3
D.4
Câu 8. có bao nhiêu phản ứng hóa học nào sau đây có thể tạo thành Clo:
(1). Sục khí F2 vào dung dịch NaCl.
(5). Cho HCl tác dụng với K2Cr2O7.
(2). Điện phân dung dịch NaCl có màn ngăn.
(6). Cho HCl tác dụng với Clorua vôi.
(3). Điện phân dung dịch HCl.
(7). Cho HCl tác dụng với MnO2.
(4). Cho HCl tác dụng với KMnO4.
(8). Cho HCl tác dụng với KClO3.
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 9. Cho moät maãu Kali vaøo 200 ml dung dòch A chöùa muoái Al2(SO4)3. Sau khi K tan heát thu ñöôïc keát tuûa vaø 5,6
lít khí (ñktc). Taùch keát tuûa, saáy khoâ nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 5,1 gam chaát raén. Noàng ñoä mol/ lít
cuûa dung dòch A laø:
A. 0,2M.
B. 0,15M.
C. 0,375M.
D.0,05M.
Caâu 10.Hoà tan 45,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9
mol NO. Kim loại M là:
A. Mg
B. Fe
C. Al
D. Zn
Caâu 11. Khi cho hoãn hôïp Na, Al thaønh hai phaàn baèng nhau:
- Phaàn 1 hoøa tan vaøo nöôùc thu ñöôïc a mol H2. Phaàn 2 hoøa tan vaøo dung dòch NaOH ñöôïc b mol H2.
Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng:
A. Neáu a = b thì mol Na = mol Al.
B. Neáu a < b thì mol Na < mol Al.
C. Neáu a > b thì mol Na > mol Al.
D. Neáu mol Na = mol Al thì a > b.
Caâu 12. Coâng thöùc naøo sau ñaây laø cuûa thaïch cao nung:
(1). CaSO4. 2H2O. (2). CaSO4.H2O. (3). CaSO4.3H2O (4). CaSO4. (5). 2CaSO4.H2O.
A. (1) hoaëc (2).
B. (2), hoaëc (5).
C. (2).
D. (1) hoaëc (3).
Caâu 13. Hòa tan hỗn hợp gồm Mg, Fe và kim loại X vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2
và 0,02 mol NO. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là bao nhiêu?
A. 0,14
B. 0,15
C. 0,09
D. 0,23
Caâu 14. Ñieän phaân noùng chaûy m gam Al2O3 trong khoaûng thôøi gian 1930 giaây, vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän 5 ampe.
Hieäu suaát cuûa quaù trình ñieän phaân treân laø 75%. Khoái löôïng cuûa Al thu ñöôïc laø:
A. 3,25 gam
B. 1,125 gam.
C. 0,675 gam
D. 0,54 gam.
Caâu 15.Ñeå m gam boät saét ngoaøi khoâng khí moät thôøi gian thu ñöôïc 6 gam hoãn hôïp caùc chaát raén . Hoaø tan hoaøn toaøn
hoãn hôïp ñoù baèng dung dòch HNO3 loaõng thu ñöôïc 1,12 lít khí NO duy nhaát (ñktc) . Giaù trò cuûa m laø
A. 10,08g
B. 1,08g
C. 5,04g
D. 0,504g
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Caâu 16.Chỉ dùng 1 dung dịch hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung dịch đó là:
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A. HNO3
B. NaOH
C. H2SO4
D. HCl
Câu 17. Hoà tan 36 gam hỗn hợp đồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư, phản
ứng xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y bằng
A. 12,8 gam.
B. 6,4 gam.
C. 23,2 gam.
D. 16,0 gam.
Câu 18: Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. X tan vừa đủ trong 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M cho ra
1,12 lít H2 (đktc). Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy.
khối lượng M và MO trong X là:
A.1,2 gamvà 2 gam
B. 2 gam và 2,8 gam
C. 6,85 gam và 7,65 gam
D. 3,2 gam và 4 gam
Câu 19.Cho phaûn öùng hoùa hoïc sau: HCl(ñaëc) + KMnO4. Trong phaûn öùng ñoù tæ leä soá phaân töû ñoùng vai troø chaát khöû :
soá phaân töû ñoùng vai troø chaát oxi hoùa laø:
A. 5:1
B. 8:1
C. 1:5
D. 1:8
Câu 20: Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A. Thêm V lít dung dịch
NaOH 0,1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta
được chất rắn nặng 0,51 gam. V có giá trị là:
A. 1,1 lít
B. 0,8 lít
C. 1,2 lít
D. 1,5 lít
Câu 21: Cho các dd sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ; MgCl2 (X5) ; KCl (X6).
Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là:
A. X1, X4, X5
B. X1, X4, X6
C. X1, X3, X6
D. X4, X6.
Caâu 22. Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C, H, O, N là: mC : mH :
mO : mN = 4,8 : 1,0 : 6,4 : 2,8. Tỉ khối hơi của X so với He <19 Công thức phân tử của X là
A. C2H5O2N.
B. C3H7O2N.
C. C4H10O4N2.
D. C2H8O2N2.
Caâu 23. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû C4H8 coù bao nhieâu ñoàng phaân caáu taïo ñeàu taùc duïng ñöôïc vôùi broâm?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Caâu 24.Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành ancol etylic).
Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hiệu
suất của phản ứng lên men là:
A. 50%
B. 62,5%
C. 75%
D. 80%
Caâu 25. Chaát naøo sau ñaây chæ phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH khi ôû nhieät ñoä cao vaø aùp suaât cao.
A. CH3-CH2-Cl.
B. CH2=CH-Cl
C. C6H5Cl
D. C6H5CH2Cl.
Caâu 26. Cho sôû ñoà sau: A

CH 2 = CH-CH3
+ O2

→ B 
→ X + Y. Sô ñoà treân duøng ñeå ñieàu cheá ñöôïc chaát X, Y. Chaát
H 2SO 4
H+

X vaø Y laø chaát naøo trong caùc chaát sau ñaây?
A. Pheânol vaø axetoân.
B. ancol acrylic vaø axit propionic.
C. Axit acrylic vaø anñeâhit acrylic.
D. Ancol benzylic vaø ancol acrylic.
Caâu 27.Xaø phoøng hoaù hoaøn toaøn 13,6 gam phenyl axetat baèng 300 ml dung dòch NaOH 1M. Phaûn öùng xaûy ra hoaøn
toaøn , coâ caïn dung dòch thu ñöôïc coù chaát raén coù khoái löôïng (g) laø:
A. 11,6
B. 8,2
C. 23,8
D. 19,5
Caâu 28. Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của một
axit hữu cơ Y và 9,2 gam một ancol đơn chức. Cho ancol đó bay hơi ở 1270C và 600 mmHg thu được thể
tích là 8,32 lít. Công thức cấu tạo của X là:
A. C2H5OOC-COOC2H5
B. CH3OOC-CH2-COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. CH3OOC-COOCH3
Caâu 29. Ñeå trung hoøa 5,6 gam moät chaát beùo khoâng tinh khieát coù laãn axit cacboxilic töï do caàn duøng 6 ml dung dòch
KOH 0.1M. Chæ soá axit cuûa chaát beùo naøy laø:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Caâu 30.Cho các dung dịch của các hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1) ; ClH3N-CH2-COOH (2) ;
NH2-CH2-COONa (3) ; NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5).
Soá dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là:
A. 1 dung dòch.
B. 2 dung dòch.
C. 3 dung dòch.
D. 4 dung dòch.
Caâu 31. Lấy 9,1gam hợp chất A có CTPT là C3H9O2N tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, có 2,24 lít (đo ở
đktc) khí B thoát ra làm xanh giấy quì tím ẩm. Đốt cháy hết lượng khí B nói trên, thu được 4,4gam CO2. CTCT của A
và B là:
A. HCOONH3C2H5 ; C2H5NH2
B. CH3COONH3CH3; CH3NH2
C. HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2
D. CH2=CHCOONH4; NH3
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Caâu 32. Bradikinin coù taùc duïng laøm giaûm huyeát aùp, ñoù laø moät nonapeptit coù coâng thöùc laø:
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Arg – Pro – Pro – Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuûy phaân khoâng hoaøn toaøn peptit naøy coù theå thu ñöôïc bao
nhieâu tri peptit maø thaønh phaàn coù chöùa phenyl alanin ( phe).
A.3
B.4
C.5
D.6
Caâu 33. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.Để có
29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%).Giá trị của m là:
A.25,2kg
B.7,00kg
C.17,01kg
D.21,00kg
Caâu 34. Cho moät maãu poli ( etylen tere phtalat) coù khoái löôïng 26115 dvc. Heä soá truøng hôïp trong maãu polime treân
laø:
A. 142
B. 136
C. 156
D. 154
Caâu 35. Đốt cháy V lit (đktc) hỗn hợp hai hiđrocacbon X,Y đồng đẳng liên tiếp (MX < MY), ta thu được 2,88 gam
nước và 4,84 gam CO2. Thành phần % theo khối lượng của hai hiđrocacbon X,Y trong hỗn hợp tương ứng là:
A. 50; 50
B. 20; 80
C. 73,17% ; 26.83%
D. 80,05% , 19,05%.
Caâu 36. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp axit X và este Y (X nhiều hơn Y một nguyên tử Cacbon) cần dùng 12,32
lít O2 (đktc), thu được 22 gam CO2 và 9 gam H2O. CTCT của X, Y .
A. CH3CH2COOH, HCOOCH3
B. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH3
C. CH3(CH2)3COOH, CH3CH2COOCH3
D. HOOC(CH2)4COOH, CH2(COOCH3)2
Caâu 37. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8g H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp
2 este trên ta thu được hỗn hợp Y gồm một rượu và axit. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu
được ở đktc là:
A. 2,24 lít
B. 3,36 lít
C. 1,12 lít
D. 4,48 lít
Caâu 38. Hỗn hợp G gồm ancol no đơn chức X và nước.
+ Cho 21g G tác dụng hết với Na thu được 7,84 lít H2 đktc.
+ Đốt cháy hoàn toàn 21g G rồi hấp thụ hết sản phẩm vào nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa tạo ra là
A. 45g
B. 30g
C. 60g
D. 75g
Caâu 39. X là một α-aminoaxit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm NH2. Cho 8.9 g X tác dụng với 200 ml dung dịch
HCl 1M, thu được dung dịch Y, để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300 ml dung dịhc NaOH 1
M. Công thức của X là:
A. CH3CH(NH2)COOH
B.CH3C(CH3)(NH2)COOH
C. CH3CH2CH(NH2)COOH
D.CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH
Caâu 40. Cho 89 g chất béo (R-COO)3C3H5 tác dụng với vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 2M thi thu được bao nhiêu
gam xà phòng và bao nhiêu gam glixerol
A. 91.8 gam xà phòng và 9.2 g glixerol
B. 61.5 gam xà phòng và 18.5 g glixerol
C. 85 gam xà phòng và 15 g glixerol
D. không xác định được vì chưa biết
II. PHAÀN RIEÂNG: ( 10 Caâu).

Thí sinh chæ ñöôïc laøm moät trong hai phaàn: ( Phaàn A hoaëc phaàn B).
A. Theo chöông trình chuaån: [ 10 caâu – Töø caâu 41 ñeán caâu 50 ]

Caâu 41. Trộn V1 lit dung dịch NaOH pH = 13 với V2 lit dung dịch HNO3 pH = 1. Xác định tỷ số V1/V2 để pH của
dung dịch thu được bằng 12
A. V1/V2 = 11/9
B. V1/V2 = 9/11
C. V1/V2 = 1/2
D.V1/V2 = 1/1
Caâu 42. Coù bao nhieâu axit coù ñoàng phaân cis - trans töø caùc chaát cho sau ñaây:
CH3 - CH = CH - COOH ; CH2 = CH - CH2 - COOH ; CH2 = C(CH3) – COOH; CH2=CH- COOH
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Caâu 43. Hoãn hôïp goàm hai ancol ñôn chöùc A vaø B coù khoái löôïng 3,86 gam neáu ñun noùng vôùi H2SO4 ñaëc thì thu
ñöôïc hoãn hôïp 3 ete vaø 0,72 gam H2O. Neáu Oxi hoùa hoãn hôïp naøy baèng CuO, laáy saûn phaåm thu ñöôïc ( hoãn hôïp X)
goàm hai anñeâhit cho phaûn öùng traùng göông thì thu ñöôïc 23,76 gam Ag. Bieát caùc phaûn öùng ñeáu xaûy ra hoaøn toaøn.
Choïn caâu khoâng ñuùng:
A. % theo khoái löôïng cuûa moät ancol trong hoãn hôïp laø 75,13%.
B. Hiñroâ hoùa hoaøn toaøn hoãn hôïp thì caàn 1,792 lít khí H2 ( ñktc).
C. Moät trong hai anñeâhit trong X laø HCHO.
D. Hai ancol ban ñaàu hôn keùm nhau 26 dvc.
Caâu 44. Cho caùc so saùnh sau ñaây:
Tính khöû : Cu > Fe2+ ; Fe2+ > Ag. Al > Cr . Mg > Zn.
Tính oxi hoùa: Ag+ > Au3+ ; Al3+ > Ni2+; Fe3+ > Fe2+ ; Cu2+ > Mg2+.
Coù bao nhieâu caëp ñaõ so saùnh ñuùng:
A. 4 caëp.
B. 5 caëp.
C. 6 caëp
D. 7 caëp.
Caâu 45. Dung dịch B chứa H2SO4 0,2M và Cu(NO3)2 1,2M. Cho 2,4 gam Cu vào 50 ml dung dịch B. Thể tích khí
NO thu được ở đktc là.
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A. 0,112 lít

B. 1,12 lít

C. 0,84 lít

D. 0,56 lít
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Caâu 46. Saét taây laø loaïi saét coù phuû treân beà maët moät lôùp:
A. Niken.
B. Croâm.
C. Thieát.
D. Keõm.
Caâu 47. Chæ duøng duy nhaát moät thuoác thöû laø H2SO4 loaõng coù theå nhaän bieát ñöôïc caùc dung dòch cho trong daõy sau
ñaây:KCl; Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4.
A. 3 dung dòch.
B. 4 dung dòch.
C. 5 dung dòch.
D. 2 dung dòch.
Caâu 48. Cho 4,32 gam hôïp chaát höõu cô C2H8N2O3 taùc duïng vôùi NaOH dö, sau phaûn öùng thaáy moät chaát khí thoaùt ra
coù khoái löôïng laø gía trò naøo sau ñaây?
A. 1,8 gam.
B. 0,68 gam.
C. 2,4 gam.
D. 2,6 gam.
Caâu 49. Tính chaát naøo sau ñaây cuûa pheânol chöùng toû nhoùm OH coù khaû naêng aûnh höôøng ñeán goác pheânyl:
A. Taùc duïng vôùi Na.
B. Taùc duïng vôùi NaOH.
C. Taùc duïng vôùi dd Broâm.
D. Khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím.
Caâu 50. Saéccazozô coù khaû naêng phaùn öùng vôùi bao nhieâu chaát cho döôùi ñaây:
Dung dòch broâm, H2 /Ni ; Cu(OH)2; dung dòch H2SO4 loaõng; HNO3/H2SO4 ñaëc, dung dòch I2.
A. 2
B. 3
C.4
D. 5

B. Theo chöông trình naâng cao: [ 10 caâu : töø caâu 51 ñeán caâu 60]

Caâu 51. Cho phaûn öùng hoùa hoïc sau: 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O. Neáu taêng noàng ñoä cuûa O2 leân 2 laàn vaø taêng
noàng ñoä cuûa H2S leân 3 laàn thì toác ñoä cuûa phaûn öùng seõ taêng:
A. 16 laàn.
B. 72 laàn
C. 36 laàn.
D. 18 laàn.
Caâu 52. Cho caùc phaûn öùng hoùa hoïc sau ñaây:
CH3COOH
(1). CH3COCH3 + Br2 
→
(5). CH3CHO + HCN 
→
Ni, t 0

→
(2). CH3CHO + H2 
→
(3). CH3CH2CHO + Br2 + H2O 

(6). CH3CHO + [Ag(NH3)2]OH 
→
(7). CH3COCH3 + [Ag(NH3)2]OH 
→

Ni, t 0

(4). CH3COCH3 + H2 
→
(8). CH3-CO-CH3 + HCN 
→
Coù bao nhieâu phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra ñöôïc töø caùc sô ñoà treân:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
+H O+ ,t 0
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Caâu 53. Cho sô ñoà chuyeån hoùa ñieàu cheá chaát höõu cô Y nhö sau: CH3CHO 
→ X 
→ Y.
Töø 11 gam CH3CHO coù theå ñieàu cheá ñöôïc bao nhieâu gam chaát Y. Neáu bieát hieäu xuaát cuûa caû quaù trình laø 78%.
A. 12gam.
B. 17,5 gam.
C. 9,2 gam.
D. 20 gam.
Caâu 54. Bieát suaát ñieän ñoäng cuûa caëp pin Cr-Ni vaø Cd-Mn laàn löôït laø +0,51V vaø +0,79V. Theá ñieän cöïc chuaån cuûa
E 0Cd2+ / Cd = −0, 40V ; E o Ni2+ / Ni = −0, 26V . Tìm caâu sai:

+ HCN

A.

E o Cr3+ / Cr > E o Mn 2+ / Mn .

B. Croâm coù theå khöû ñöôïc Cd2+ vaø Ni2+.
C. Trong caëp pin Cr-Ni: Taïi ñieän cöïc döông xaûy ra quaù trình oxi hoùa cuûa Cr3+.
D. Trong caëp pin Cd/Mn. Taïi ñieän cöïc aâm xaûy ra söï oxi hoùa Cd.
Caâu 55. Tieán haønh oxi hoùa Kaliñicromat: ngöôøi ta cho m gam Kaliñicromat, cho vaøo ñoù a gam KI vaø cho tieáp b
gam dung dòch H2SO4 noàng ñoä 60%, sau phaûn öùng thu ñöôïc 114,3 thì toång khoái löôïng toái thieåu cuûa m, a, b
laø bao nhieâu?
A. 365,0 gam.
B. 423,0 gam.
C. 296,4 gam.
D. 315, 5 gam
Caâu 56. Vaøng (Au) tan ñöôïc trong bao nhieâu dung dòch cho döôùi ñaây: Dung dòch HNO3 loaõng, noùng; dung dòch
nöôùc cöôøng toan; thuûy ngaân; dung dòch KCN; dung dòch [Ag(NH3)2]OH .
A. 2 dung dòch.
B. 3 dung dòch.
C. 4 dung dòch.
D. 5 dung dòch.
Caâu 57. Ñeå phaân bieát ñuôïc muoái CrCl3; NiCl2; FeCl2; FeCl3; AlCl3; ZnCl3 chæ caàn duøng moät thuoác thöû , cho bieát
thuoác thöû ñoù laø thuoác thöû naøo sau ñaây:
A. dung dòch NaOH.
B. dung dòch NH3.
C. Dung dòch KMnO4
D. Dung dòch KSCN.
Caâu 58. ÖÙng duïng naøo sau ñaây laø öùng duïng chính cuûa meâtanol:
A. Ñieàu cheá anñeâhitfomic.
B. Ñieàu cheá meâtylamin.
C. Ñieàu cheá meâtylclorua.
D. Ñieàu cheá eâtan.
Caâu 59. Cho 41,85 gam Anilin phaûn öùng vôùi löôïng vöøa ñuû axit nitrô thu ñöôïc m gam keát tuûa vaø gam moät chaát khí
thoaùt ra, gía trò cuûa m vaø a laø: ( Bieát caùc phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra hoaøn toaøn).
A. 42,3 gam vaø 12,6 gam.
B. 42,3 vaø 7,65 gam.
C. 63 gam vaø 7,65 gam.
D. 63 gam vaø 12,6 gam.
Caâu 60. Phaûn öùng naøo chöùng minh Glucoâzô coù daïng voøng:
A. coäng Hiñroâ.
B. vôùi CH3OH/HCl khan.
Trang 04 / ñeà 1
C. vôùi Cu(OH)2
D. Vôùi dung dòch AgNO3/NH3.

