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SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA 

 TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 
ĐỀ THI KSCL THPTQG LẦN 1 

Bài thi KHTN, Môn hóa học 

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(40 câu trắc nghiệm) 

Đề thi gồm 4 trang Mã đề thi 132 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Br =80, P= 31, K= 39; 

Cr=52, Ni=59, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Ag = 108 

 

Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Đốt dây Mg trong không khí. 

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4. 

(c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2. 

(d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH. 

(e) Sục CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. 
(g) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là 

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

Câu 2: Lên mem m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81% hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào 

dung dịch Ba(OH)2 thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 29,55 

gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 40 B. 55. C. 25. D. 30. 

Câu 3: Hỗn hợp E gồm chất X(C2H7O3N) và chất Y(C5H14O4N2); trong đó X là muối của axit vô cơ và Y là 

muối của axit cacbonxylic hai chức. Cho 34,2 gam X tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M (phản ứng 

vừa đủ), thu được khí Z duy nhất (Z chứa C, H, N và làm quỳ tím ẩm) và dung dịch sau phản ứng chứa m 

gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là 
A. 35,1 B. 36,7 C. 34,2 D. 32,8 

Câu 4: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bẳng sau: 
 

Chất/ Thuốc thử Y Z X T 

Dung dịch 

AgNO3/NH3, đun nhẹ 

Xuất hiện kết 

tủa bạc trắng 

 
Xuất hiện kết tủa bạc 

trắng 

 

Nước Br2 Nhạt màu 
  

Xuất hiện kết tủa trắng 

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là. 

A. fructozơ, glucozơ, phenol, glixerol B. phenol, glucozơ, glixerol, fructozơ 

C. glucozơ, fructozơ, phenol, glixerol D. fructozơ, glucozơ, glixerol, phenol 

Câu 5: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện 

A. bọt khí. B. dung dịch màu C. kết tủa đỏ nâu D. kết tủa trắng 

Câu 6: Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) 

và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 

14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận 

xét nào sau đây không đúng? 

A. Giá trị của x là 0,075 

B. X có phản ứng tráng bạc 

C. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%. 

D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%. 

Câu 7: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên 

kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi 

nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được 
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phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lương bình tăng 

188,85 gam đồng thời thoát ra 6,16 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng 

của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 41,3%. B. 43,5% C. 48,0%. D. 46,35%. 

Câu 8: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH? 
A. Al2O3. B. BaCl2. C. AlCl3. D. Na2CO3. 

Câu 9: Cho dãy biến đổi sau:  Cr ⎯
+
⎯

HC
⎯
l 
→  X 

X, Y, Z, T là 

⎯
+
⎯Cl⎯2→ Y ⎯ 

+
⎯Na⎯O⎯Hd⎯u⎯→  
Z 

⎯B⎯r 3⎯
/ N⎯aO⎯H⎯→  T 

A. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4. B. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO7. 

C. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4. D. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO7. 

Câu 10: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Khí Y là 

 

A. HCl. B. Cl2. C. O2. D. NH3. 

Câu 11: Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho m gam X tan hoàn 

toàn vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,65M và NaNO3 1M, thu được dung dịch z chỉ chứa 3,66m gam muối 

trung hòa và 1,792 lít khí NO (dktc). Dung dịch z phản ứng tối đa với 1,22 mol KOH. Giá trị của m là : 

A. 24 B. 32 C. 28 D. 36 

Câu 12: Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etyl amin, Gly-ala, tơ nilon-6. Số chất tham 

gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là 

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

Câu 13: Cho 250ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 150 ml dung dịch AlCl3 1M sau phản ứng thu được 

m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 11,7. B. 7,8. C. 15,6. D. 19,5. 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Etyl axetat, và axit axetic thu được CO2 và m gam H2O. hấp thụ toàn 

bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 9,0 B. 6,3. C. 7,2 D. 3,6 

Câu 15: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố 

A. hidro. B. cacbon. C. nitơ. D. oxi. 

Câu 16: Cho các chất: Glucozơ, saccarozơ, axeton, butađien, xiclopropan, benzen, axetilen, metan. Dãy gồm 

các chất làm mất màu nước brôm là 

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

Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu được hỗn hợp Y gồm 2 amino axit (no, phân 
tử chứa 1 nhóm -COOH, 1 nhóm -NH2) là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 58,8 

lít không khí (chứa 20% O2 về thể tích, còn lại là N2) thu được CO2, H2O và 49,28 lít N2 (các khí đo ở đktc). 

Số công thức cấu tạo thoả mãn của X là 

A. 6 B. 12 C. 4 D. 8 

Câu 18: Công thức của natri đicromat là 

A. NaCrO2. B. Na2SO4. C. Na2CrO4. D. Na2Cr2O7. 
Câu 19: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al(NO3)3. 

(b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2. 



Trang 3/5 - Mã đề thi 132  

 

(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2. 

(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2. 

Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi phản ứng kết thúc là 

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

Câu 20: Cho phát biểu sau: 

(a) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa (điện cực trơ, màng ngăn) thu được Na ở catot. 

(b) Cho H2 dư đi qua hỗn hợp MgO, Fe2O3, CuO đun nóng, thu được MgO, Fe, Cu. 

(c) Để bảo vệ thân tàu biển bằng sắt người ta gắn thêm các tấm kẽm vào thân tàu. 

(d) Kim loại cứng nhất là crom, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vofram (W). 

(e) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được hỗn hợp 2 muối. 

(g) Cho hỗn hợp Na, Al (tỉ lệ mol 2 : 1) vào nước, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan. 

(h) Na đẩy được Cu ra khỏi muối CuSO4. 

Số phát biểu đúng là 
A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. 

Câu 21: Cho 3,36 (lít) khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X 

chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Xác định nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch? 
A. 0,50M. B. 0,70M. C. 0,75M. D. 0,65M. 

Câu 22: Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y 

không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là 
A. 5. B. 9. C. 4. D. 6. 

Câu 23: Cho 16 gam Fe2O3 tác dụng với CO dư đun nóng, khối lượng sắt thu được là 

A. 5,6 gam. B. 8,4 gam. C. 11,2 gam. D. 16,8 gam. 

Câu 24: Chất gây ra hiệu ứng nhà kính là 
A. N2 B. NH3 C. CO2 D. Cl2 

Câu 25: Dung dịch chất nào sau đây tác dùng với Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa thu được chất khí 

thoát ra? 
A. HCl. B. H2SO4. C. Ca(OH)2. D. NaOH. 

Câu 26: Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch. 

A. nhôm. B. Ca C. Na. D. Cu. 

Câu 27: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn 

toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp 

Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 

47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là 
A. 58,2. B. 52,5. C. 57,9. D. 54,3. 

Câu 28: Este nào sau đây thủy phân thu được anđehit? 
A. CH3COOCH=CH2. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH3COOCH3. D. CH3COOCH2CH3. 

Câu 29: Cho m gam hỗn hợp C2H4, C2H2, C3H8, C4H6, và H2 đi qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu 

được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 10,08 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 (đktc) và 

nước, sục CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 3,4. B. 4,2. C. 3,6. D. 2,45. 

Câu 30: x mol CO2 vào dung dịch a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH sinh ra c mol kết tủa. kết quả ta được đồ 

thị sau 
 

 
 

Giá trị của a là: 

A. 0,1 B. 0,15 C. 0,2 D. 0,25 
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xt ,to 

Câu 31: Quặng manhetit có thành phần hóa học là 
A. Fe3O4. B. Fe(OH)2. C. Fe2O3. D. FeS2. 

Câu 32: Điện phân (với điện cực trơ và màng ngăn) dung dịch chứa 0,05 mol CuSO4 và x mol KCl bằng 

dòng điện có cường độ 5A, sau một thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 9,475 gam. Dung dịch thu 

được tác dụng với Al dư, phản ứng giải phóng 1,68 lít khí H2(đktc). Thời gian đã điện phân là: 
A. 2895 giây B. 3860 giây C. 5790 giây D. 4825 giây 

Câu 33: Dung dịch nào sau đây có PH > 7? 
A. H2SO4. B. Na2CO3. C. NH4Cl. D. Na2SO4 

Câu 34: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí 

H2 và dung dịch Y, trong đó có 5,6 gam NaOH. Cho toàn bộ Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 

0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là. 

A. 27,96. B. 29,52. C. 36,51. D. 1,56. 

Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng sau: 
 

NH3 ⎯
+
⎯

O2⎯→ NO ⎯
+
⎯

O2⎯→ NO2 ⎯
+
⎯

H2O
⎯
+O
⎯2 → HNO3 ⎯

+
⎯

CuO
⎯→ Cu(NO3)2 ⎯

+
⎯

NH
⎯3 → [Cu(NH3)4](OH)2 

 

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Sô phản ứng oxi hoá - khử là 

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

Câu 36: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là: 

A. tơ nilon-6,6. B. thủy tinh hữu cơ. C. tơ olon (tơ nitrin). D. poli(vinyl clorua). 

Câu 37: Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến 

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm 

hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối hơi của B đối với H2 là 11,5 và còn 

lại 0,44 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: 
A. 31,08 B. 29,34. C. 27,96. D. 36,04. 

Câu 38: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức X, người ta thu được 12,6 g H2O, 8,96 lít khí CO2 và 2,24 

lít N2 (các thể tích khí đo được ở đktc). X có công thức phân tử là 
A. C3H9N B. C4H11N C. C5H13N D. C2H7N 

Câu 39: Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân lân? 
A. KNO3. B. Ca(H2PO4)2. C. (NH4)2SO4. D. KCl. 

Câu 40: Cho các phát biểu sau: 
 

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. 
 

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
 

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. 

Số phát biểu đúng là 

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 
Trường THPT Cẩm Thủy 1 – Thanh Hóa lần 1 – 2018 

  
 
 

1 D 11 B 21 A 31 A 

2 B 12 C 22 C 32 D 

3 D 13 B 23 C 33 B 

4 D 14 C 24 C 34 B 

5 D 15 B 25 B 35 D 

6 C 16 C 26 D 36 A 

7 D 17 C 27 C 37 A 

8 A 18 D 28 A 38 D 

9 A 19 B 29 A 39 B 

10 C 20 C 30 A 40 D 

 
 

 


