
 

                                               Trang 1/4 - Mã đề thi 112 

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH 

 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC  

MÔN HÓA HỌC 

Thời gian làm bài: 90 phút;  

(60 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 112 

 
Cho:Mg=24,Al=27,K=39,Ca=40,Cr=52,Fe=56,Cu=64,Ag=108,Cl=35,5S=32,O=16,N=14,C=12,H=1 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đên câu 40) 
 

Câu 1: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng kim loại nào sau đây làm thuốc thử: 

A. Na B. Ba C. Mg D. Fe 

Câu 2: Thuốc thử thích hợp để làm mềm nước cứng vĩnh cữu là: 

A. Dung dịch Na2CO3      

B. Dung dịch Ca(OH)2 

C. Dung dịch Na3PO4  

D. Dung dịch Na2CO3 hoặc dung dịch Na3PO4 

Câu 3: Hỗn hợp X gồm hai đồng phân, công thức C2H7NO2 tác dụng đủ với dung dịch NaOH/t
o
 thu được dung dịch Y và 

4,48 lít (đkc) hỗn hợp Z chứa hai khí (đều làm xanh qùy tím ẩm, tỉ khối hơi so với hiđro là 13,75). Khối lượng muối trong 

dung dịch Y là: 

A. 8,9 gam B. 14,3 gam C. 15,7 gam D. 16,5 gam 

Câu 4: Hòa tan hết 10,2gam hỗn hợp X gồm Al, Mg trong dung dịch H2SO4 đặc nóng. Kết thúc phản ứng thu được 4,48 

lít khí (đktc) hỗn hợp 2 khí H2S và SO2, có tỉ lệ thể tích là 1:1. phần trăm khối lượng của Al trong X là  

A. 40,76% B. 35% C. 52,94% D. 53%

Câu 5: 35,2 gam hỗn hợp gồm hai este no đơn chức là đồng phân của nhau có tỉ khối đối với O2 bằng 2,75 tác dụng với 

hai lít dung dịch NaOH 0,4M rồi cô cạn dung dịch vừa thu được ta có 44,6 g rắn B, công thức cấu tạo 2 este là: 

A. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 

B. HCOOC3H7 và CH3COOCH3 

C. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 

D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 

Câu 6: Chỉ dùng H2O ở nhiệt độ thường có thể phân biệt được tất cả các chất của dãy hóa chất nào trong các dãy hóa chất 
sau đây: 

A. Na2O; K; Na; Al2O3; Fe 

B. Na; BaO; Al; Na2O; Fe 

C. BaO; Na; K2O; Al; Al2O3 

D. BaO; K; Al; Al2O3; Fe 

Câu 7: Hòa tan m gam Mg vào 1lít dung dịch Fe(NO3)2 0,1M và Cu(NO3)2 0,1M . Lọc lấy dung dịch X. Thêm NaOH dư 

vào dung dịch X , thu được kết tủa Y, nung Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi, còn lại 10gam chất rắn Z. Giá 

trị của m là 

A. 7,2 gam B. 3,6 gam C. 4,8 gam D. 1,8 gam 

Câu 8: Cho x gam bột Fe tan vừa hết trong dung dịch chứa y mol H2SO4 đặc,nóng thu được 0,12 mol khí và dung dịch A, 

cô cạn cẩn thận dung dịch A thu được 16,56 gam muối khan. Giá trị của x và y tương ứng là: 

A. 6,72 gam và 0,12 mol    

B. 13,44 gam và 0,12 mol 

C. 5,04 gam và 0,24 mol 

D. 4,48 gam và 0,24 mol 

Câu 9: Cho lên men 1m3 nước rỉ đường glucozơ thu được 60 lít cồn 96o. Tính khối lượng glucozơ có trong thùng nước rỉ 
đường trên, biết khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g/ml ở 20

o
C và hiệu suất quá trình lên men đạt 80% 

A. ≈ 71 kg B. ≈ 111 kg C. ≈ 74 kg D. ≈ 89 kg 

Câu 10: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: 
15% 95% 90%

4 2 2 2CH     CH     CH  = CHCl    PVC→ → →  

Thể tích khí thiên nhiên (đkc) cần lấy để điều chế một tấn PVC là bao nhiêu? (khí thiên nhiên chứa 95% metan về thể 

tích) 

A. 5883,246 m
3
 B. 6154,144 m

3
  C. 2915 m

3
 D. 1414 m

3
 

Câu 11: Để xà phòng hóa 100 kg dầu ăn thuộc loại triolein glixerol có chỉ số axit bằng 7 cần 14,1 kg NaOH. Giả sử phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối natri thu được là: 

A. 103,445 kg B. 118,245 kg C. 108,6 kg D. 117,89 kg 

Câu 12: Hợp chất X có công thức phân tử là C4H8O. X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag kết tủa, X tác 

dụng với H2 tạo Y. Đun Y với H2SO4 sinh ra anken mạch không nhánh. Tên của X là: 

A. Butanal 

B. 2-Metylpropanal  

C. Andehit 

isobutyric 

D. Butan-2-on

Câu 13: Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X; Y; Z; T. Biết rằng: 

_   X; Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 

_   X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối của T. 

_   Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. 

X; Y; Z; T theo thứ tự là: 

A. Na; Al; Fe; Cu B. Al; Na; Fe; Cu  C. Al; Na; Cu; Fe D. Na; Fe; Al; Cu 



 

                                               Trang 2/4 - Mã đề thi 112 

Câu 14: Tính khối lượng khí clo thu được (ở đkc) khi cho 100 ml dung dịch HCl 36,5% (D=1,18 g/ml) tác dụng với 29,4 

gam kali đicromat (hiệu suất phản ứng là 70%) là: 

A. 17,652 gam B. 15,267 gam  C. 12,567 gam D. 16,752 gam 

Câu 15: Cho hỗn hợp X (dạng bột) gồm 0,01mol Al và 0,025mol Fe tác dụng với 400ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 

0,05M và AgNO3 0,125M. Kết thúc phản ứng, lọc kết tủa cho nước lọc tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m gam 

kết tủa . Giá trị của m là : 

A. 2,740 gam B. 35,2 gam C. 3,52 gam D. 3,165 gam 

Câu 16: Từ hidrocacbon X không no sẽ tạo ra được bao nhiêu loại polime bằng phản ứng trùng hợp, biết rằng khi đốt 

cháy hoàn toàn 1 mol X thì cần 6 mol oxi và sinh ra 4 mol khí CO2. 

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

Câu 17: Hòa tan hết 25,4 gam hỗn hợp 4 kim loại A, B, C, D trong dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 đặc và H2SO4 đặc 

nóng thấy thoát ra 0,15mol NO và 0,2mol SO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là : 

A. 72,5 gam B. 53,9 gam C. 48,3 gam D. 42,7 gam 

Câu 18: 3,7 gam một axit đơn chức tác dụng hết với dung dịch có 3,2 gam NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 

được 6 g chất rắn. Công thức phân tử của axit là: 

A. HCOOH B. C2H3COOH C. CH3COOH D. C2H5COOH 

Câu 19: Đem 6,34 gam hỗn hợp gồm các oxit MgO, Al2O3, ZnO, Fe3O4, tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy 

sinh ra 1,98 gam nước và m gam muối. Giá trị của m là : 

A. 15,14 B. 16,9 C. 17,12 D. 15,5 

Câu 20: Chỉ dùng hóa chất nào trong các hóa chất dưới đây để nhận biết các kim loại Na, Ba, Al, Ag? 

A. H2O 

B. Dung dịch NH3 

C. Dung dịch H2SO4 loãng 

D. Dung dịch NaOH 

Câu 21: Nhóm những chất nào có thể tạo ra FeCl2 bằng phản ứng trực tiếp? 

A. Fe; Cu; Cl2; HCl; FeSO4 

B. Fe; Cu; HCl; FeSO4; CuSO4 

C. Fe; Cu; HCl; FeSO4; FeCl3 

D. Fe; Cu; Cl2; HCl; FeCl3; CuCl2 

Câu 22: Hợp kim nào sau đây của Fe bị ăn mòn chậm nhất ? 

A. Fe – Ag B. Fe – Ni C. Fe – Sn D. Fe – Cu 

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức, sản phẩm thu được cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy bình 

tăng 3,55 g, đồng thời trong bình có 5 g kết tủa, công thức phân tử của ancol là: 

A. C4H9OH B. CH3OH C. C2H5OH D. C3H7OH 

Câu 24: Chất X có công thức phân tử là C4H8O. Biết X  +  H2  →  butan-2-ol. Số chất X thoả mãn là: 

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

Câu 25: Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự giảm dần tính bazơ: 

(1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 

A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) 

B. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) 

C. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) 

D. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) 

Câu 26: Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng? 

A. Thêm dư NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 

B. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng. 

C. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư. 

D. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại. 

Câu 27: Để thuỷ phân 11,1 g hỗn hợp este HCOO-C2H5 và CH3COOCH3 cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH. CM của 

dung dịch NaOH là: 

A. 1,25M B. 1,75M  C. 1M D. 1,5M 

Câu 28: Phương trình phản ứng không đúng trong các phương trình phản ứng dưới đây là: 

A. Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + NO + 2H2O 

B. Pb + 3H2SO4 đặc → Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O 

C. Ni(OH)2 + 4NH3 → [Ni(NH3)4](OH)2 

D. AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl 

Câu 29: Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự : 

A. Cu, Ag, Fe, Al, Zn 

B. Al, Zn, Fe, Cu, Ag  

C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag 

D. Ag, Cu, Al, Zn, Fe 

Câu 30: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây: 

A. Dung dịch nước brom  

B. Dung dịch AgNO3 trong NH3 

C. Cu(OH)2 trong môi trường kkiềm  

D. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc 

Câu 31: Trong các dãy hóa chất sau đây, dãy nào gồm tất cả các chất tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng sinh ra khí 

NO2. 

A. Fe; FeO; Fe3O4; Fe(OH)2; FeS2  

B. Fe; Fe3O4; FeS; FeCO3; Fe2O3 

C. FeS; FeS2; Fe(OH)3; FeO; Fe  

D. FeCO3; Fe(OH)2; Fe2O3; FeSO3; Fe 

Câu 32: Trong sơ đồ: 

C2H2 → A1 → A2 → A3 → A4 → C2H2. Thì A1; A2; A3; A4  lần lượt là: 

A. CH3CHO; CH3COOH; C2H4; C2H6  

B. C2H6; C2H4; C2H5OH; CH4 

C. CH3CHO; CH3COOH; CH3COONa; CH4  

D. CH3CHO; C2H5OH; CH3COOH; CH4 
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Câu 33: Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95%. 

Lượng sắt bị hao hụt trong sản xuất là 1%. 

A. 3512,61 tấn B. 1325,16 tấn  C. 5213,61 tấn D. 2351,16 tấn 

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 125 ml dung dịch ancol etylic, lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 

300g kết tủa, biết dancol etylic = 0,8 g/ml. Độ rượu của ancol là: 

A. 75
o
 B. 79

o
  C. 82

o
 D. 69

o
 

Câu 35: Đem 11,06 gam hỗn hợp MgCO3, CaCO3, K2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl lấy dư thấy sinh ra 2,016 lít 

CO2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là : 

A. 14,12 B. 15,2  C. 11,24 D. 12,05 

Câu 36: Trong các đồng phân của C8H10O, số chất chỉ tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH là: 

A. 1 B. 4  C. 3 D. 5 

Câu 37: Có bao nhiêu dẫn xuất C4H9Br khi tác dụng với dung dịch KOH + etanol trong mỗi trường hợp chỉ tạo ra anken 

duy nhất. 
A. 1 chất B. 3 chất C. 4 chất D. 2 chất 

Câu 38: Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N và có phân tử khối là 89. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 

hơi nước, 3 mol CO2 và 0,5 mol N2. Biết rằng X là hợp chất lưỡng tính và tác dụng được với nước brom. X có công thức 

cấu tạo là: 

A. CH3 – CH(NH2) – COOH 

B. CH2 = CH(NH2) – COOH 

C. CH2 = CH – COONH4 

D. H2N – CH = CH – COOH 

Câu 39: Oxi hóa 1,5 g HCHO thành HCOOH với hiệu suất H% được hỗn hợp A, A tác dụng với AgNO3 dư/NH3 tạo ra 

12,96 g Ag. Hiệu suất phản ứng là: 

A. 40% B. 20% C. 80% D. 60% 

Câu 40: Ứng với công thức C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở là đồng phân của nhau? 

A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 

 

II. PHẦN RIÊNG (10 câu) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn (10câu, từ câu 41 đến câu 50) 

Câu 41: Dãy gồm tất cả các chất tác dụng được với Al2O3 là : 

A. Dung dịch NaHSO4 , dung dịch KOH, dung dịch 

HBr 

B. CO, dung dịch H2SO4, dung dịch Na2CO3 

C. Dung dịch HNO3, dung dịch Ca(OH)2, dung dịch 

NH3 

D. Ba, dung dịch NaOH, dung dịch Cu(NO3)2 

Câu 42: Khử 4,8 gam một oxit kim loại ở nhiệt độ cao cần 2,016 lít hiđro (đkc). Kim loại thu được đem hòa tan hết trong 

dung dịch HCl thoát ra 1,344 lít khí (đkc). Công thức hóa học của oxit kim loại là: 

A. CuO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. MnO2 

Câu 43: Trong số các polime sau đây: tơ tằm; sợi bông; len; tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ 

là: 

A. tơ tằm; sợi bông; nilon-6,6 

B. sợi bông; len; tơ axetat 

C. sợi bông; len; nilon-6,6 

D. tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat 

Câu 44: Điều nào là đúng: 

A. Ancol isopropylic là ancol bậc hai 

B. Ancol isobutylic là ancol bậc một 
C. Ancol bậc ba phải có số C≥ 4 

D. Cả ba câu trên đều đúng 

Câu 45: Hòa tan 5,6 gam bột Fe vào 250ml dung dịch AgNO3 1M, kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn, giá trị m 

là 

A. 2,7 gam B. 2,16 gam C. 21,6 gam D. 27 gam 

Câu 46: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng khi trộn lẫn 02 dung dịch vào nhau ? 

A. NaOH và NaAlO2 

B. HNO3 và NaHCO3 

C. NaCl và AgNO3 

D. AlCl3 và Na2CO3 

Câu 47: Lần lượt đốt hai mẫu quặng xiđêrit (FeCO3) và pyrit sắt (FeS2) bằng một lượng oxi dư thu được hai khí tương 

ứng là X và Y. Dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau đây để nhận biết X và Y đựng trong hai lọ mất nhãn khác 

nhau: 

A. Dung dịch BaCl2 

B. Dung dịch H2SO4 loãng 

C. Dung dịch Ba(OH)2 dư  

D. Dung dịch Br2 

Câu 48: Ancol no đơn chức mạch hở X tạo được ete Y . Tỉ khối của Y so với X gần bằng 1,61. X là: 

A. etanol 

B. propanol  

C. propan-2-ol 

D. metanol 

Câu 49: Nhận biết các chất sau: C2H5OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, CH3COOH, chỉ cần dùng một hóa chất là: 

A. Cu(OH)2/OH- B. Na2CO3  C. NaOH D. Na 

Câu 50: Trong phân tử andehit no, đơn chức, mạch hở X có % khối lượng oxi bằng 27,586%. X có công thức phân tử là: 

A. CH2O B. C4H8O  C. C2H4O D. C3H6O 

 

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
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Câu 51: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu mấy loại Trieste đồng phân 

cấu tạo của nhau? 

A. 4 B. 5  C. 6 D. 3 

Câu 52: Mỡ tự nhiên là: 

A. este của axit oleic và đồng đẳng  

B. muối của axit béo 

C. este của axit panmitic và đồng đẳng  

D. hỗn hợp của các triglixerit khác 

Câu 53: Biết VAgNiE
O

pin
06,1)( =−   và E

b

NiNi /
2+   = - 0,26V , thế điện cực chuẩn của cặp  oxi hóa khử Ag

+
/Ag 

là : 

A. 0,8V B. 0,76V  C. 1,32V D. 0,85V 

Câu 54: Chọn hiện tượng được mô tả không đúng: 

A. Dung dịch CuSO4 có pH < 7. 

B. Ngâm dây đồng vào dung dịch HCl có hòa tan oxi một thời gian, đồng phản ứng với HCl tạo thành dung dịch có 

màu xanh. 

C. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì có kết tủa xanh nhạt, sau đó kết tủa tan chuyển thành 

dung dịch xanh đậm. 

D. Nung Cu với O2 ở 1000
0
C thu được sản phẩm là CuO. 

Câu 55: Có hai bình điện phân mắc nối tiếp nhau. Bình 1 chứa dung dịch CuCl2 , bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Tiến 

hành điện phân với điện cực trơ, kết thúc điện phân thấy catot của bình 1 tăng lên 1,6gam. Khối lượng catot của bình 2 

tăng lên là : 

A. 10,80 gam B. 5,40 gam  C. 2,52 gam D. 3,24 gam 

Câu 56: Một đoạn tơ nilon-6,6 có khối lượng 0,15 gam. Số mắt xích của đoạn tơ đó là giá trị nào trong các giá trị sau: 

A. 4.10
19

 B. 3,998.10
19

  C. 39,98.10
19

 D. 4.10
18

 

Câu 57: Thuỷ phân peptit 

`

H2N - CH2 - C - NH - CH - C - NH - CH - (CH2)2COOH

O O COOH

CH3

 

Sản phẩm nào dưới đây là không thể có: 

A. Ala B. Gli – ala C. Glu – gli D. Ala – glu 

Câu 58: Có 4 α-amino axit X, Y, Z, T có thể tạo thành tetrapeptit. Số lượng tetrapeptit tạo thành trong đó có chứa cả X, 

Y, Z, T là: 

A. 16 B. 12 C. 20 D. 24 

Câu 59: Cho 9,6 gam Cu vào 100ml dung dịch hai muối (NaNO3 1M và Ba(NO3)2 1M ) không thấy hiện tượng gì, cho 

thêm vào 500ml dung dịch HCl 2M thấy thoát ra V lít khí (đktc) khí NO duy nhất . Giá trị của V là : 

A. 4,48 B. 2,24  C. 5,6 D. 3,36 

Câu 60: Thành phần nào dưới đây không cần thiết trong quá trình sản xuất gang? 

A. Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu. 

B. Than cốc (không có trong tự nhiên, phải điều chế từ than mỡ). 

C. Chất chảy (CaCO3, dùng để tạo xỉ silicat). 

D. Quặng sắt (chứa 30 – 95% oxit sắt, không chứa hoặc chứa rất ít S, P). 

 

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

----------- HẾT ---------- 

 


