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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÕNG 

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN 

 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II  

MÔN: HÓA HỌC NÂNG CAO 

Thời gian làm bài:  90 phút – Không kể thời gian giao đề  

(50 câu trắc nghiệm – 04 trang) 
 

 
Mã đề thi 135 

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 

Số báo danh:............................................................................... 
 

( Cho: Ag = 108; Ca = 40; Mg = 24; Cu = 64; Na = 23; K = 39; Fe = 56; Al = 27; C = 12; N = 14;S = 32; 

O = 16;  Cl = 35,5; Br = 80) 

 

Câu 1: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên 
thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4  đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 

19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) 
A. C3H6. B. C3H4. C. C3H8. D. C4H8. 

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS2 và 0,03 mol FeS vào lượng dư H2SO4 đặc nóng thu được 

Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch KMnO4 thu được dung dịch Y không 

màu, trong suốt, có pH = 2. Tính thể tích của của dung dịch (Y) 

A. Vdd(Y) = 28,5 lít. B. Vdd (Y) = 22,8 lít. C. Vdd(Y) = 2,27 lít. D. Vdd(Y)  = 57 lít. 

Câu 3: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác 

dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một 

lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z 

là 

A. C2H3COOH và 43,90%. B. CH3COOH và 45,12%. 

C. C3H5COOH và 54,88%. D. C2H3COOH và 56,10%. 

Câu 4: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 1,6 gam Cu ở catôt và một lượng 

khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 50 ml dung dịch KOH (đặc, đun nóng). Sau phản ứng, nồng 

độ của KOH còn lại là 1M. Giá thiết thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ ban đầu của dung dịch KOH là 

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

Câu 5: Xét sơ đồ phản ứng 

A B C D E F A
NaOHACl2

O2, H2O G

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 

Cho biết A là kim loại thông dụng có 2 số oxi hoá thường gặp là +2 và +3 khá bền. Vậy số phản ứng oxi hóa 

khử trong sơ đồ trên là 

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

Câu 6: Cho các chất: Na2SO3, CaSO3, Na2S, Fe(HCO3)2, NaHSO3, FeS, Cu, Ca(HCO3)2. Có bao nhiêu chất khi tác dụng 

với  H2SO4 đặc nóng có thể  tạo khí SO2? 

A. 7. B. 5. C. 6. D. 8. 

Câu 7: Cho dung dịch CH3COOH 0,6% có khối lượng riêng là 1g/ml. Độ điện li của CH3COOH trong điều kiện 

này là 1%. Vậy hằng số phân li Ka của CH3COOH trong điều kiện trên là 

A. Ka  10
-4

. B. Ka 10
-5

. C. Ka  10
-6

. D. Ka 10
-3

. 

Câu 8: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 

(benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch nước brom là 

A. 7. B. 5. C. 6. D. 8. 

Câu 9: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau  

 
HNO ñaëc Fe HCl3

0H SO ñaëc
2 4 t

Benzen Nitrobenzen Anilin  

 Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. 

Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là 

A. 55,8 gam B. 186,0 gam C. 111,6 gam D. 93,0 gam 

Câu 10: Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (COOH)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được 

xác định là 
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A. n  0, a  0, m  1. B. n > 0, a > 0, m > 1. C. n > 0, a  0, m  1. D. n  0, a > 0, m  1. 

Câu 11: Cho 9,25 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 
 
tác dụng với 100 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và 

khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 1,12 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc), dung 

dịch Z1 và còn lại 0,73 gam kim loại. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 và khối lượng muối có trong dung 

dịch Z1? 

A. 1,6M và 24,3 gam. B. 3,2M và 24,3 gam. C. 1,8M và 36,45 gam. D. 3,2M và 54 gam. 

Câu 12: Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tố X là 5p
5
 trong đó tỷ giữa số nơtron và số proton của X bằng 

1,3962. Số nơtron của X  gấp 3,7 lần số nơtron của nguyên tử thuộc nguyên tố Y. Khi cho 4,29 gam Y tác dụng với 

lượng dư X thì thu được 18,26 gam sản phẩm có công thức là XY. Vậy số hiệu nguyên tử (Z) của Y là 

A. 19 B. 39 C. 17 D. 11 

Câu 13: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu 

được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu 

được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit 

A. no, hai chức.  B. no, đơn chức. 

C. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức. D. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức. 

Câu 14: Lấy 19,2 gam Cu và m gam Fe(NO3)2 cho vào 2 lít  dung dịch H2SO4 loãng aM khuấy đều thấy tạo ra sản phẩm 

khử NO duy nhất và dung dịch X chỉ chứa 2 muối. Xác định m và a? 

A. 18 gam và 0,2M hoặc 27 gam và 0,24M. B. 18 gam và 0,2 M. 

C. 27 gam và 0,24M. D. 21,6 gam và 0,24M. 

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh 

C. Saccarozơ làm mất màu nước brom D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh 

Câu 16: 4 C2H2 C2H3Cl  PVC 

(m
3

4

50%) 

A. 224,0 B. 286,7 C. 358,4 D. 448,0. 

Câu 17: Muối Fe
2+

 làm mất màu dung dịch KMnO4 trong môi trường axít tạo ra ion Fe
3+

. Còn ion Fe
3+

 tác dụng 

với I  tạo ra I2 và Fe
2+

 . Sắp xếp các chất oxi hoá Fe
3+

, I2 và MnO4
—  

theo thứ tự mạnh dần? 

A. I2  < MnO4
—  

 < Fe
3+

  . B. Fe
3+

 < I2 < MnO4
—  

 . C. MnO4
—  

< Fe
3+

  < I2 . D. I2  <  Fe
3+

  <  MnO4
—  

 . 

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no,đơn chức,mạch hở thu được 0,4 mol CO2.Mặt 

khác hiđro hoá hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H2 (Ni,t
o
) sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 ancol no,đơn chức 

.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol này thì số mol H2O thu được là bao nhiêu ? 

A. 0,2mol B. 0,4mol C. 0,6mol D. 0,8mol 

Câu 19: Từ 800 tấn quặng Pirit sắt chứa 25% tạp chất không cháy có thể sản xuất được bao nhiêu m
3
 dung dịch H2SO4 

93% (d=1,83g/ml) biết tỉ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất là 5%. 

A. 574,035 m
3
 B. 745,035 m

3
 C. 457,035 m

3
 D. 547,035 m

3
 

Câu 20: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lit là: Dung dịch NaCl(1), dung dịch HCl(2), dung dịch Na2CO3 (3), 

dung dịch NH4Cl(4), dung dịch NaHCO3(5), dung dịch NaOH(6). Dãy sắp xếp theo trình tự  pH của chúng tăng 

dần như sau: 

A. (2)<(4)<(1)<(5)<(3)<(6). B. (2)<(3)<(1)<(5)<(4)<(6). 

C. (6)<(3)<(5)<(1)<(4)<(2). D. (2)<(1)<(5)<(4)<(3)<(6). 

Câu 21: Cho công thức cấu tạo sau : CH3CH(OH)CH=C(Cl)CHO. Số oxi hóa của các nguyên tử cacbon tính từ 

phải sang trái có giá trị lần lượt là: 

A. +1 ; -1 ; 0 ; -1 ; +3. B. +1 ; +1 ; 0 ; -1 ; +3. C. +1 ; +1 ; -1 ; 0 ; -3. D. +1 ; -1 ; -1 ; 0 ; -3. 

Câu 22: Cho sơ đồ sau : C2H5Br 
ete,Mg

X 
2CO

Y
HCl

Z.   Vậy Z có công thức là 

A. CH3COOH. B. CH3CH2COOH. C. CH3CH2CH2COOH D. CH3CH2OH. 

Câu 23: Cho 4 hợp chất có CTPT là M : C3H6O ;  N :  C3H6O2 ;   P : C3H4O ;  Q : C3H4O2. 

Biết : M và P cho phản ứng tráng gương ; N và Q phản ứng được với dung dịch NaOH ; Q phản ứng với H2 tạo 

thành N ; oxi hóa P thu được Q.Vậy M, P, N và Q theo thứ tự là 

A. CH2=CHCOOH ; C2H5COOH, CH2=CHCHO ; C2H5CHO. 

B. CH2=CHCHO ; C2H5CHO, CH2=CHCOOH ; C2H5COOH. 

C. C2H5CHO ; CH2=CHCHO, C2H5COOH ; CH2 = CHCOOH. 

D. C2H5COOH ; CH2=CHCOOH, C2H5CHO ; CH2=CHCHO. 

Câu 24: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); 

(5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: 
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A. (3), (4), (5). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (6). D. (1), (3), (5). 

Câu 25: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với 

V (ml) dung dịch NaOH 1M, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. 

Giá trị của V là 

A. 30 ml B. 60 ml C. 40 ml D. 20 ml 

Câu 26: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2

200ml dung dịch HCl 1M vào X thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với Ca(OH)2

? 

A. 1,1M. B. 0,3M. C. 0,7M. D. 0,6M. 

Câu 27: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: Rượu etylic (1), etyl clorua (2), đietyl ete (3), axit axetic (4), axit 

formic (5) 

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

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

Câu 28: Cho các cặp chất sau: 

(1). Khí Cl2 và khí O2. (6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2. 

(2). Khí H2S và khí SO2. (7). Hg và S. 

(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (8). Khí CO2 và dung dịch NaClO. 

(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH. (9). CuS và dung dịch HCl. 

(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3. (10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2. 

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học là 

A. 9 B. 7 C. 8 D. 10 

Câu 29: Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu 

được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy công thức 

của axit và hiệu suất phản ứng este hóa là 

A. CH3COOH, H% = 72%. B. CH2=CHCOOH, H%= 78%. 

C. CH2=CHCOOH, H% = 72%. D. CH3COOH, H% = 68%. 

Câu 30: Sắt tồn tại trong nước tự nhiên pH khoảng 6 – 7 (nguồn nước ngầm cung cấp cho các nhà máy nước sinh 

hoạt) chủ yếu dưới dạng Fe(HCO3)2. Hy chọn cách hiệu quả nhất (kinh tế nhất) để loại sắt khỏi nguồn nước dưới 

dạng hiđroxit? 

A. Sục khí Cl2. B. Dùng nước vôi trong hoặc khí Cl2. 

C. Dùng dung dịch nước vôi trong. D. Làm giàn mưa phun nước vào không khí 

Câu 31: Thực hiện nhiệt nhôm m gam hỗn hợp gồm nhôm và Fe3O4 (giả sử chỉ tạo trực tiếp Fe), sau phản ứng 

hoàn toàn được hỗn hợp B. Chia B thành hai phần. Phần có khối lượng nhỏ tan trong NaOH dư được 1,792 lít khí 

và chất không tan, lọc tách chất không tan cho tác dụng với HCl dư được 1,008 lít khí. Phần lớn cho tác dụng với 

HCl dư thu được 7,112 lít khí. Cho các khí đo ở đktc. Vậy khối lượng của Al2O3 trong phần có khối lượng lớn là  

A. 3,8862 gam         B. 2,04 gam         C. 5,1816 gam    D. 2,5908 gam 

Câu 32: Este X có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân hoàn toàn  4,4 gam X trong dung dịch NaOH, đun 

nóng thu được muối Y và rượu Z. Oxi hóa rượu Z thu được anđehit T. Lấy toàn bộ lượng T  thu được cho tác dụng 

với AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được Ag có khối lượng vượt quá 15 gam. Vậy X là: 

A. HCOO-CH2-CH2-CH3 B. H-COO-CH(CH3)2 

C. CH3-CH2-COO-CH3 D. CH3-COO-CH2-CH3 

Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 6,48 gam Al bằng dung dịch HNO3  loãng (dư) đun nóng, thu được dung dịch X và 

1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, không hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của hỗn hợp 

khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 52,92. B. 38,34. C. 97,98. D. 34,08. 

Câu 34: Phản ứng nào sau đây không đúng ? 

A. 2CH3NH2 + H2SO4  (CH3NH3)2SO4 

B. C6H5NH2 + 2Br2  3,5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr 

C. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3  Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl 

D. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl  C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O 

Câu 35: Trong số các kim loại:  Ag, Hg, Cu, Al kim loại nào nặng nhất? 

A. Hg B. Cu C. Ag D. Al 

Câu 36: Oxi hoá ancol etylic bằng xúc tác men giấm, sau phản ứng thu được hỗn hợp X (giả sử không tạo ra 

anđehit). Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư, thu được 6,272 lít H2 (đktc). 

Trung hoà phần 2 bằng dung dịch NaOH 2M thấy hết 120 ml. Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic là: 

A. 85,7%. B. 66,7%. C. 75%. D. 42,86%. 
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Câu 37: Cho các chất NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3, CO2, AlCl3. Số chất khi tác dụng với dung dịch Na[Al(OH)4] thu 

được Al(OH)3 là 

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

Câu 38: Tính chỉ số axit của một chất béo biết để trung hòa 14 gam chất béo cần 15 mL dung dịch NaOH 0,1 M. 

A. 5,6 B. 7 C. 14 D. 6 

Câu 39: Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k)   H < 0  

Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải: 

A. Tăng nhiệt độ và áp suất vừa phải B. Giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất 

C. Giảm nhiệt độ và áp suất vừa phải D. Tăng nhiệt độ vừa phải và giảm áp suất 

Câu 40: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu 

được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Hòa tan Z vào dung 

dịch HNO3 thu được dung dịch T và một kim loại không tan. Vậy T có thể chứa tối đa các chất tan là 

A. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 B. Mg(NO3)2, Fe(NO3)2. 

C. Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 . D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2, Al(NO3)3. 

Câu 41: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H10O3N2  tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu 

cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là 

A. 46. B. 73. C. 59. D. 45. 

Câu 42: Thủy phân peptit: 

H2N CH2 C

O

N

H

CH

CH3

C

O

N

H

CH COOH

(CH2)2COOH

 

Sản phẩm nào dưới đây là không thể có? 

A. Glu-Gly B. Ala-Glu C. Ala D. Gly-Ala 

Câu 43: Lấy m gam Na cho tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch M và 

HNO3 . Xác định m? 

A. 3,22 gam. B. 4,83 gam. C. 5,52 gam. D. 5,98 gam. 

Câu 44: Thêm m gam Kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M  sau khi Kali tan hết thu 

được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 500 ml dung dịch AlCl3 0,1M thu được 3,12 gam kết tủa trắng keo. 

Tính m? 

A. 1,95 hoặc 2,73 gam B. 1,17 hoặc 2,34 gam C. 1,56 hoặc 2,34 gam D. 1,17 hoặc 2,73 gam 

Câu 45: Trộn 8,4 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), 

thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại 

một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là 

A. 3,36. B. 2,80. C. 3,08. D. 4,48. 

Câu 46: Một dung dịch chứa 0,2 mol NaAlO2 và 0,2 mol NaOH tác dụng  với VmL dung dịch HCl 1M thấy 

xuất hiện 7,8 gam kết tủa Al(OH)3. Tính V. 

A. 100 ml hoặc 300 ml B. 300 ml hoặc 700 ml C. 300 ml hoặc 400 ml D. 300 ml hoặc 800 ml 

Câu 47: Trong các kiểu mạng tinh thể kim loại, kiểu mạng có cấu trúc kém đặc khít nhất là 

A. lập phương tâm diện và lập phương tâm khối. B. lục phương (lăng trụ lục giác đều). 

C. lập phương tâm diện.  D. lập phương tâm khối. 

Câu 48: Có các dung dịch sau: Phenylamoniclorua, axit aminoaxetic, ancol benzylic, metyl axetat, anilin, glyxin, 

etylamin, phenol, natri axetat, metylamin, alanin, axit glutamic, natri phenolat, lysin. Số chất có khả năng làm đổi 

màu quì tím là 

A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. 

Câu 49: Cho m gam hỗn hợp A gồm NaCl và NaBr tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3. Khối lượng kết tủa thu 

được bằng k lần khối lượng của AgNO3 (nguyên chất) đã phản ứng. Bài toán luôn có nghiệm đúng khi k thỏa mãn 

điều kiện 

A. 1,023 < k < 1,189 B. k >0 C. 1,8 < k < 1,9 D. 0,844 < k < 1,106 

Câu 50: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối 

lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung 

dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là 

A. 50%. B. 20%. C. 25%. D. 40%. 

 

----------- HẾT ---------- 


