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HOCMAI 
____________ 
ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi gồm 8 trang) 

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016 
Môn thi: HÓA HỌC 

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề 
_________________________ 

 

Câu 1: Cho phản ứng: SO2 + Fe2(SO4)3 + H2O→  H2SO4 + FeSO4.  

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. H2O là chất oxi hoá.   B. Fe2(SO4)3 là chất khử. 

C. SO2 là chất bị oxi hoá.   D. SO2 là chất bị khử. 

Câu 2: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ 
bản) là 3p6. Tổng số hạt mang điện trong R+ là 

A. 19.   B. 38   C. 37.   D. 18. 

Câu 3: Tã lót trẻ em sau khi giặt thường vẫn còn sót lại một lượng nhỏ ammoniac, dễ làm cho trẻ bị viêm 
da, thậm chí mẩn ngứa, tấy đỏ. Để khử sạch amoniac nên dùng chất gì sau đây cho vào nước xả cuối cùng 
để giặt? 

A. Phèn chua               B. Giấm ăn               C. Muối ăn                D. Gừng tươi 

Câu 4: Cho các phản ứng sau: 

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3. 

Cu + Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2. 

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu. 

Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử là 

A. Fe2+, Cu, Ag, Fe.     B. Fe2+,Ag, Cu, Fe.  

C. Ag, Cu, Fe2+, Fe.     D. Ag, Fe2+, Cu, Fe. 

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Fe trong dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm NO2 
và NO. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là 

A. 0,60 mol   B. 0,75 mol   C. 0,65 mol   D. 0,55 mol  

Câu 6: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là 

A. FeS2.  B. Fe2O3.  C. Fe3O4.  D. FeCO3. 

Câu 7: Nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của các kim loại nhóm IIA không tuân theo một quy luật 
nhất định là do các kim loại kiềm thổ 

A. có tính khử khác nhau                            B. có bán kính nguyên tử khác nhau 

C. có năng lượng ion hóa khác nhau            D. có kiểu mạng tinh thể khác nhau 

Câu 8: Cr(OH)3 không phản ứng với 

A. Dung dịch NH3    B. Dung dịch H2SO4 loãng 

C. Dung dịch brom trong NaOH  D. Dung dịch Ba(OH)2 
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Câu 9: Cho dãy các kim loại kiềm: 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp 
nhất là 

A. Cs.   B. Rb.   C. Na.   D. K. 

Câu 10: Cho các thí nghiệm sau: 

(I) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.  

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. 

(III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.  

(IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

(V) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.  

(VI) Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là 

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

Câu 11: Salbutamol là chất mà từ lâu Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã 
khuyến cáo không sử dụng chất này trong chăn nuôi do có nhiều tác động nguy hiểm tới sức khỏe con 
người nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể. Hiện nay, vì lợi ích kinh tế trước mắt, nhiều trang trại chăn nuôi ở 
Việt Nam đã trộn thuốc này vào thức ăn gia súc để lợn lớn nhanh hơn, mông, vai nở hơn, tỷ lệ nạc cao hơn 
và màu sắc thịt đỏ đẹp hơn, ... gây ra rất nhiều lo lắng, bức xúc đối với người tiêu dùng. Về mặt hóa học, 
salbutamol là một chất hữu cơ có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất và hàm lượng các 
nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 65,27%; 8,79%; 5,86%; 20,08%. Công thức phân tử của salbutamol  

A. C26H40N2O6  B. C13H21NO3   C. C7H11NO2   D. C13H23NO3 

Câu 12: Khi cho khí NH3 tác dụng vừa đủ với 1,96 tấn axit photphoric khan theo tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 
2. Khối lượng phân amophot thu được là 

A. 24,7 tấn  B. 2,47 tấn  C. 1,15 tấn  D. 1,32 tấn  

Câu 13: Hoà tan hết a gam một kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản 
ứng, thu được 5a gam muối khan. Kim loại M là 

A. Ba.   B. Ca.   C. Al.   D. Mg. 

Câu 14: Khử hoàn toàn 58 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 22,4 lít (đktc) hỗn hợp CO 
và H2. Khối lượng sắt sinh ra là  

A. 34 gam  B. 42 gam  C. 50 gam  D. 26 gam 

Câu 15: Cho 3,8 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với 
H2SO4 loãng dư, tạo ra 0,896 lít khí (đktc). Kim loại M là 

A. Li   B. K   C. Rb   D. Na 

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác? 

A. Đisaccarit là cacbon hiđrat thủy phân sinh ra hai loại monosaccarit 

B. Polisaccarit là cacbon hiđrat thủy phân sinh ra nhiều phân tử monosaccarit 

C. Monosaccarit là cacbon hiđrat không thể thủy phân được 

D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli- đi- và monosaccarit 
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Câu 17: Cho hỗn hợp khí X gồm hiđro, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no vào bình chứa Ni nung 
nóng. Sau một thời gian được hỗn hợp khí Y. Khẳng định nào sau đây không đúng? 

A. Số mol X trừ cho số mol Y bằng số mol bằng số mol H2 tham gia phản ứng. 

B. Tổng số mol hiđrocacbon trong X bằng tổng số mol hiđrocacbon trong Y. 

C. Số mol O2 cần để đốt cháy X lớn hơn số mol O2 cần để đốt cháy Y. 

D. Số mol CO2 và H2O tạo ra khi đốt cháy X bằng số mol CO2 và H2O tạo ra khi đốt cháy 
Y. 

Câu 18: Một este X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 
1M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 

A. CH3COOCH=CH-CH3   B. C2H5COOCH=CH2 

C. CH3COOCH2-CH=CH2   D. CH2=CHCOOC2H5 

Câu 19: Cho các phát biểu sau:  

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử  

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen  

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một 

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2 

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ  

(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 20: Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch của chúng không làm đổi màu quì tím là 

A. Gly, Ala, Glu B. Gly, Glu, Lys C. Gly, Val, Ala D. Val, Lys, Ala 

Câu 21: Cho m gam hỗn hợp 2 amino axit (trong phân tử đều chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm 
cacboxyl) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng hết với các chất trong 
X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. 
Giá trị của m là 

A. 15,1 gam.  B. 16,1 gam.   C. 17,1 gam.   D. 18,1 gam. 

Câu 22: Để nhận biết dung dịch các chất glixerin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng gà, ta có thể dùng một 
thuốc thử duy nhất. Thuốc thử đó là 

A. Dung dịch H2SO4     B. Cu(OH)2  

C. Dung dịch I2     D. Dung dịch HNO3 

Câu 23: Ảnh hưởng của gốc C6H5- đến nhóm OH trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng của phenol 
với 

A. dung dịch NaOH B. H2 (Ni,t0)  C. dung dịch Br2 D. Na kim loại 

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit hai chức thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O và đúng 
bằng số mol anđehit phản ứng. Công thức chung của dãy đồng đẳng anđehit trên là 

A. CnH2n -2O  B. CnH2nO2  C. Cn+2H2n + 2O2  D. CnH2n -4O2. 
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Câu 25: Cho biết X là một khí thải ô nhiễm thường sinh ra khi đốt cháy không triệt để các loại quặng kim 
loại trong quá trình luyện kim. Dẫn X qua dung dịch Pb(NO3)2 thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Khí X là 

  A. NO.    B. SO2.    C. CO2.   D. H2S. 

Câu 26: Nilon-7 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng amino axit nào dưới đây? 

A. axit 7–amino enantoic.   B. axit ω–amino enantoic.  

C. axit ε–amino enantoic.   D. axit ε–amino caproic. 

Câu 27: Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình phân tích định tính chất hữu cơ thường gặp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho biết vai trò của CuSO4 (khan) và sự biến đổi của nó trong thí nghiệm trên? 

A. Xác định C và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh. 

B. Xác định H và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh 

C. Xác định C và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng. 

D. Xác định H và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng 

Câu 28: Đun 12 gam axit axetic với 18,4 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới 
trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là 

A. 75%   B. 31,25%  C. 50%   D. 
62,5% 

Câu 29: Có bao nhiêu đồng phân este đa chức mạch thẳng có công thức phân tử C6H10O4 khi tác dụng với 
NaOH tạo ra một muối và một ancol? 

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

Câu 30: Cho các phát biểu sau: 

a, Trong tự nhiên, CaCO3 là thành phần chính của đá vôi, đá phấn, đá hoa cương. 

b, Nitơ (N2) có liên kết 3 bền vững nên không tác dụng được với tất cả các kim loại và phi 
kim trong điều kiện thường. 

c, Trong tự nhiên, photpho chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. 

d, Ở điều kiện thường, các kim loại đều là chất rắn. 

e, Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng, … 

Bông và CuSO4 (khan) 
Hợp chất hữu cơ 

dd Ca(OH)2 
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g, Trong nông nghiệp, để khử chua đất, người ta dung vôi bột có thành phần chính là 
Ca(OH)2. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 31: Cho các thí nghiệm sau:  

(a) Đốt khí H2S trong O2 dư. 

(b) Nhiệt phân KClO3 (xúc tác MnO2). 

(c) Dẫn khí F2 vào nước nóng. 

(d) Đốt Ag2S trong O2 dư. 

(e) Khí CH4 cháy trong O2 dư. 

(g) Cho dung dịch HCl tác dụng với dung dịch CaOCl2. 

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là 

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

Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 7,52 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe vào 420 ml dung dịch 
HNO3 1M, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm NO, NO2 có tỷ khối hơi so với H2 là 21 và dung 
dịch Z. Dung dịch Z hòa tan được tối đa m gam bột Cu và sinh ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất của 
N+5. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là 

A. 6,40   B. 8,32   C. 1,92   D. 5,12 

Câu 33: Cho các phát biểu sau: 

(1) Tất cả các polime tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng 
ngưng. 

(2) Tất cả các polime đều không tác dụng với axit hay bazơ. 

(3) Protein là một loại polime thiên nhiên. 

(4) Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh trong phân tử. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 34: Cho các kết quả so sánh sau:  

(1) Tính axit: CH3COOH > HCOOH. 

(2) Tính bazơ: C2H5NH2 > CH3NH2. 

(3) Tính tan trong nước: CH3NH2 > CH3CH2CH2NH2. 

(4)  Số đồng phân: C3H8O > C3H9N. 

(5) Nhiệt độ sôi: CH3COOH > CH3CHO.  

Trong số các so sánh trên, số so sánh đúng là 

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

Câu 35: Có các nhận xét sau về kim loại: 
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(1) Các kim loại kiềm đều có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

(2) Tính chất vật lí chung của các kim loại đều do các electron tự do gây ra. 

(3) Al là kim loại lưỡng tính vì vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch 
HCl. 

(4) Các kim loại Na, K và Al đều có thể tan tốt trong dung dịch KOH ở điều kiện thường. 

(5) Trong thực tế người ta sản xuất Al trong lò cao. 

(6) Trong vỏ Trái Đất, sắt là kim loại phổ biến nhất trong tất cả các kim loại.  

Số nhận xét đúng là  

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

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn một kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ. Sau phản ứng thu được 
khí NO là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa một chất tan là A. Điện phân dung dịch sau phản 
ứng một thời gian với anot làm bằng Cu thì thấy khối lượng của chất tan trong dung dịch không đổi. Kết 
luận nào dưới đây là đúng? 

A. Khối lượng O2 sinh ra ở anot bằng khối lượng M sinh ra ở catot. 

B. Không xảy ra phản ứng điện phân dung dịch trong trường hợp này. 

C. Trong dung dịch, khối lượng chất tan tách ra bằng khối lượng chất tan mới tạo thành. 

D. Chất A không bị điện phân dung dịch, chỉ có H2O bị điện phân ở cả 2 cực. 

Câu 37: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số các chất sau: CH3OH, HCHO, HCOOH và NH3 với 
các tính chất được ghi lại trong bảng sau: 

Chất X Y Z T 

Nhiệt độ sôi (oC) 64,7 -19,0 100,8 -33,4 

pH (dung dịch nồng độ 
0,001M) 

7,00 7,00 3,47 10,12 

Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A. X là HCHO  B. Y là NH3  C. Z là HCOOH D. T là CH3OH 

Câu 38: Cho 33,8 gam hỗn hợp X gồm 2 muối M(HCO3)2 và RHCO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 
6,72 lít khí. Mặt khác, cho 33,8 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch Y gồm Ba(OH)2 0,5M và NaOH 
1,5M thì sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí, dung dịch Z và m gam kết tủa. Biết các thể 
tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là 

A. 19,7   B. 25,5   C. 39,4   D. 59,1 

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm axetilen, etilen và hiđrocacbon Y, thu được 
số mol CO2 đúng bằng số mol H2O. Nếu dẫn V lít (đktc) hỗn hợp khí X như trên qua lượng dư dung dịch 
Br2 thấy khối lượng bình đựng tăng 0,82 gam. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 
1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Công thức phân tử của hiđrocacbon Y và giá trị của V là 

A. C3H4 và 0,336. B. C3H8 và 0,672. C. C3H8 và 0,896. D. C4H10 và 0,448. 
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Câu 40: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 
(vừa đủ) thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí, có tỉ khối đối với H2 bằng 11,5 và dung dịch Y. Cô cạn Y 
thu được 12,78 gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 5,42.  B. 5,86.  C. 6,04.  D. 8,82. 

Câu 41: Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức 
bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt 
cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh 
ra qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 
13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 4,34 gam 
hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 10.    B. 11.    C. 13.    D. 12. 

Câu 42: Chia một lượng xenlulozơ thành hai phần bằng nhau: 

- Cho phần một tác dụng với một lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3/H2SO4, đun nóng, tách thu được 
35,64 kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất 75%.  

- Thủy phân hoàn toàn phần hai với hiệu suất 80%, trung hòa dung dịch sau thủy phân rồi cho toàn bộ 
lượng sản phẩm sinh ra tác dụng với một lượng H2 dư (Ni, to) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được  

m kg sobitol.  

Giá trị của m là 

A. 21,840.   B. 17,472.   C. 23,296.   D. 29,120 

Câu 43: Hỗn hợp E gồm chất X (CxHyO4N) và Y (CxHtO5N2) trong đó X không chứa chức este, Y là muối 
của α-amino axit no với axit nitric. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1,2M đun nóng nhẹ 
thấy thoát ra 0,672 lít (đktc) một amin bậc 3 thể khí ở điều kiện thường. Mặt khác, m gam E tác dụng vừa 
đủ với a mol HCl trong dung dịch thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có 2,7 gam một axit cacboxylic. 
Giá trị của m và a lần lượt là 

A.  9,87 và 0,03 B. 9,84 và 0,03 C. 9,87 và 0,06 D. 9,84 và 0,06 

Câu 44: Hỗn hợp X gồm etanol, propan-1-ol, butan-1-ol và pentan-1-ol. Oxi hóa không hoàn toàn một 
lượng X bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được H2O và hỗn hợp Y gồm 4 anđehit tương ứng và 
4 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 1,875 mol O2, thu được H2O và 1,35 mol CO2. Mặt 
khác, cho toàn bộ lượng Y trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

A. 43,2.  B. 64,8  . C. 32,4.  D. 27,0. 

Câu 45: Cho 46,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cr vào cốc đựng dung dịch NaOH dư thu được 0,45 mol 
H2. Cho tiếp vào cốc dung dịch HCl dư thu thêm được 0,7 mol H2. Thể tích Cl2 (đktc) cần để tác dụng hết 
với 15,5 gam hỗn hợp X là 

A. 11,2   B. 22,4   C. 44,8   D. 33,6 

Câu 46: Cho 3,64 gam hỗn hợp A gồm oxit, hiđroxit và muối cacbonat trung hòa của một kim loại M có 
hóa trị II tác dụng vừa đủ với 117,6 gam dung dịch H2SO4 10%. Sau phản ứng thu được 448 ml khí CO2 
(đktc) và dung dịch X chứa một muối duy nhất. Dung dịch X có có nồng độ phần trăm và nồng độ mol lần 
lượt là 10,876% và 0,545M. Khối lượng riêng của dung dịch X là 1,093 g/ml. Phần trăm khối lượng của 
muối cacbonat trong hỗn hợp A là 

A. 63,73%   B. 54,95%   C. 46,15%  D. 42,18% 
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Câu 47: Hỗn hợp A gồm các chất hữu cơ đa chức X, Y, Z đều chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O trong phân tử 
và thỏa mãn các đặc điểm sau: 

- X có phản ứng tráng bạc. 

- Nếu lấy cùng số mol hoặc cùng khối lượng của Y, Z cho tác dụng với Na dư thì đều thu được lượng khí 
như nhau. 

- Z tác dụng được với dung dịch NaHCO3. 

- Cho m gam A phản ứng với NaHCO3 dư hay Na dư đều thu được 0,448 lít khí (đktc). 

- Cho m gam A phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,16 gam kết tủa. 

Biết 84 < MX < MY, MZ < 100. Giá trị của m gần nhất với 

A. 2,0   B. 2,1   C. 2,2   D. 2,3  

Câu 48: Cho hỗn hợp A gồm Na2CO3 và KHCO3 có số mol bằng nhau vào bình đựng dung dịch 
Ba(HCO3)2 thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào bình cho 
đến khi không còn thấy khí thoát ra thì thấy vừa hết 280 ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch 
KOH 1M. Giá trị gần nhất của m là 

A. 7,5.   B. 9,5.   C. 8,5.   D. 10,5. 

Câu 49:  Cho X là chất hữu cơ mạch hở có chứa 3 nguyên tố C, H, O trong phân tử. Lấy 0,1 mol X cho 
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu được 19,6 gam chất hữu cơ Y và 6,2 gam ancol 
Z. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với Na dư thì số 
mol H2 thoát ra bằng số mol T tham gia phản ứng.  

Cho các phát biểu sau: 
a, X là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

b, X có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. 
c, Trong X có 2 nhóm hiđroxyl. 

d, Y là muối đinatri của axit 2 chức. 
e, Z có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh thẫm. 

g, X có công thức phân tử là C6H10O6. 
Số phát biểu đúng là 

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

Câu 50: Dung dịch X gồm NaOH x mol/lit và Ba(OH)2 y mol/lit, dung dịch Y gồm NaOH y mol/lit và 
Ba(OH)2 x mol/lit. Hấp thụ hết 0,896 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X thu được dung dịch A và 1,97 
gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hết 0,728 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch B 
và 1,4775 gam kết tủa. Dung dịch A và dung dịch B đều phản ứng được với dung dịch KHSO4 sinh ra kết 
tủa trắng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, giá trị của tổng (x+y) là 

A. 0,05.   B. 0,15.   C. 0,10.   D. 0,20. 
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Tự làm đề thi này bạn được bao nhiêu điểm? 

 Nếu dưới 4 điểm: Bạn cần học lại ngay sách giáo khoa để đảm bảo đỗ tốt nghiệp. 

 Nếu đạt từ 4 điểm trở lên, HOCMAI có “bí kíp” để giúp bạn tăng được 2 điểm môn 

Toán trong giai đoạn về đích.  

 

 


