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 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 

MÔN HÓA HỌC KHỐI A + B 

LẦN 2 NĂM 2014 

 ( Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề) 

 

   

     

Họ, tên thí sinh:..........................................................Số báo danh:.........................Phòng thi số: ........... 

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: 

H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca 

= 40; Fe = 56; Cu =64; Zn = 65; Sr = 87; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 

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

Câu 1: Phân tử hợp chất M được tạo bởi 4 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim R và Y (số hiệu nguyên tử của R 

nhỏ hơn số hiệu nguyên tử của Y). Tổng số hạt mang điện trong một phân tử M là 20. Nhận xét nào sau đây 

không đúng ? 

      A. Ở trạng thái kích thích, nguyên tử nguyên tố Y có 5 electron độc thân 

      B. Trong phân tử hợp chất M, nguyên tử Y còn chứa 1 cặp electron tự do 

      C. Cho M tác dụng với HCl tạo ra hợp chất có chứa liên kết ion 

      D. Trong các hợp chất với các nguyên tố khác, R có thể có số oxi hóa bằng -1. 

Câu 2: Hòa tan hết 5,355 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và FeS2 trong dung dịch HNO3  thu được dung dịch Y 

(chứa một chất tan duy nhất) và V lít (đktc) hỗn hợp D gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu 

ngoài không khí.Giá trị của V là 

     A. 1,008.       B. 4,116.        C. 3,864.              D. 1,512. 

Câu 3: Một loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ làm giảm tính cứng. Nước đó thuộc loại nước  

           A. có độ cứng tạm thời.               B. có độ cứng toàn phần.   

           C. có độ cứng vĩnh cửu.               D. mềm. 

Câu 4: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit axetic, axit acrylic, axit oxalic. Cho m gam X phản ứng hết với dung 

dịch NaHCO3, thu được 0,1 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 0,09 mol O2, sinh ra 0,14 

mol CO2. Giá trị của m là 

       A. 5,80.             B. 5,03.                C. 5,08.                      D. 3,48. 

Câu 5: Hỗn hợp khí nào sau đây có khả năng tồn tại ở nhiệt độ thường? 

     A. NO và O2.       B. N2 và H2S.          C. H2 và F2.               D. NH3 và Cl2. 

Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe2(SO4)3, FeSO4 và Al2(SO4)3. Thành phần phần trăm về khối lượng của oxi trong X 

là 49,4845%. Cho 97 gam X tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa có khối lượng là 

     A. 31,375 gam.       B. 50,5 gam.           C. 76 gam.               D. 37,75 gam. 

Câu 7: Nguyên tố R thuộc chu kỳ 2, nhóm VIIA, Công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro của R lần 

lượt là: 

      A. RO3,  RH2              B. R2O7,  RH                  C. R2O3,  RH3            D. R2O,  RH 

Câu 8: Dung dịch X chứa các ion : Ba
2+

, Na
+
, HCO3

-
, Cl

-
 trong đó số mol Cl

-
 là 0,24. Cho ½ dung dịch X tác 

dụng với dung dịch NaOH dư thu được 9,85g kết tủa. Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư 

thu được 15,76g kết tủa. Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là : 

      A. 15,81               B. 18,29                   C. 31,62                        D. 36,58 

Câu 9:  Cho sơ đồ phản ứng: 

                C2H2 
0t xt,

  X  2
0

3

H

Pd PbCO t/ ,
  Y 0

HBr (1 : 1)

80 C
  Z 

Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của Z là 

     A. CH2=CHCHBrCH3.                          B. CH2=CHCH2CH2Br.        

     C. CH3CH=CHCH2Br.                    D. CH3CBr=CHCH3. 

Mã đề 153 

Mã đề: 132 
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Câu 10: Hỗn hợp A gồm C3H4 và H2. Cho A đi qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp B chỉ gồm 3 

hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 là 21,5. Tỉ khối của A so với H2 là: 

      A. 10,4               B. 9,2                     C. 7,2                          D. 8,6 

 

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, để tiêu hủy hết các mẫu natri dư bằng cách nào sau đây là đúng nhất ? 

      A. Cho vào cồn 90
0
 B. Cho vào dd NaOH 

      C. Cho vào dầu hỏa D. Cho vào máng nước thải 

Câu 12: Hòa tan 54,44 gam hỗn hợp X gồm PCl3 và PBr3 vào nước được dung dịch Y. Để trung hòa hoàn toàn 

dung dịch Y cần 500 ml dung dịch NaOH 2,6M. % khối lượng của PCl3 trong X là: 

     A. 26,96% B. 12,125 C. 8,08% D. 30,31% 

Câu 13: Phản ứng nào sau đây không xẩy ra ? 

   A. Zn + CuSO4 B. Al + H2SO4 đặc nguội 

   C. Cu  +  NaNO3  +  HCl D. Cu  +  Fe(NO3)3 

Câu 14: Cho 12,4 gam hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H12O3N2 tác dụng với 300 dd NaOH 1M đun nóng, sau 

phản ứng hoàn toàn được chất hữu cơ Y và dd Z chỉ chứa các chất vô cơ. Cô cạn Z được m gam chất rắn khan. 

Giá trị m là: 

    A. 14,6 gam B. 8,5 gam C. 10,6 gam D. 16,5 gam 

Câu 15: Trong các dung dịch sau: (1) saccarozơ,  (2) 3-monoclopropan1,2-điol (3-MCPD), (3) etilenglycol, (4) 
đipeptit, (5) axit fomic, (6) tetrapeptit, (7) propan-1,3-điol. Số dung dich có thể hòa tan Cu(OH)2 là 

   A. 4 B. 6                              C. 3                                 D. 5 
Câu 16: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 

19,7 gam kết tủa, giá trị lớn nhất của V là: 

   A. 8,96.   B. 11,2. C. 6,72. D. 13,44. 

Câu 17:  Phát biểu đúng là 
   A. Ion Cr

3+
 có cấu hình electron là [Ar]3d

5
.          

   B. Lưu huỳnh và photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc CrO3. 
   C. Fe cháy trong Cl2 tạo ra khói có màu xanh lục.              
   D. Urê có công thức hóa học (NH4)2CO3. 

Câu 18: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản 

ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có 

một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là 

   A. 61,375. B. 64,05. C. 57,975. D. 49,775. 

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn các chất sau : FeS2, Cu2S, Ag2S, HgS, ZnS trong oxi (dư). Sau các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, số phản ứng tạo ra oxit kim loại là 

   A. 5. B. 2.  C. 4.  D. 3. 
Câu 20: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột 

Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon(không chứa but-1-in) có tỉ khối hơi đối với H2 là 

328/15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt 

và 1,792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 

1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là  

              A. 28,71.   B. 14,37.   C.13,56.   D. 15,18. 

Câu 21: Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H2SO4 đặc thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm 

hữu cơ? 

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

Câu 22: Chọn đáp án đúng 

Đổ dung dịch chứa m gam HCl vào dung dịch chứa m gam NaOH. Cho quỳ tím vào dung dịch thu được 

thì thấy giấy quỳ tím  

A. hóa đỏ.                     B. hóa xanh.                C. không đổi màu.           D. không xác định được. 

Câu 23: Cho phản ứng:   (NH2)2CO  +  NaBrO  →  N2  +  CO2   +   NaBr    +   H2O. 
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 Sau khi cân bằng phương trình hoá học, tổng hệ số nguyên tối giản của các chất phản ứng là 

      A. 4. B. 2. C. 11. D. 7. 

Câu 24: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 

hỗn hợp sản phẩm hữu cơ B. Đốt cháy hết toàn bộ B thu được 2,688 lít CO2; 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi 

B thu được m(g) chất rắn. Giá trị của m là 

           A. 4,56.   B. 3,4.           C. 5,84.          D. 5,62. 

 

Câu 25: Khi so sánh 2 oxit Al2O3 và Cr2O3, phát biểu không đúng là: 

 A. Hai oxit đều có hiđroxit tương ứng là chất lưỡng tính. 

 B. Hai oxit đều không thể hiện tính khử khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng. 

 C. Hai oxit đều tan được trong dung dịch NaOH loãng, nguội. 

 D. Oxi trong 2 oxit đều có điện hóa trị bằng 2-. 

Câu 26: Cho các chất : NaHSO4, Sn(OH)2 , NaHCO3, H2O, Al(OH)3, Na2HPO3, CH3COONH4, NH3. Theo 

thuyết axit – bazơ của Bron-stet, số chất có tính chất lưỡng tính là 

A. 5.             B. 6.         C. 7.     D. 4.  
Câu 27: Công thức của xenlulozơ trinitrat là: 
        A.[C6H7O2(NO2)3]n                B.[C6H7O3(ONO2)3]n           C.[C6H7O2(ONO2)3]n         D.[C6H7O3(NO2)3]n 

Câu 28: Cho m gam một loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ 

với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm 

khan hỗn hợp sau phản ứng là 

    A. 53,62%.       B. 34,20%.    C. 42,60%. D. 26,83%. 

Câu 29: Gọi tên hiđrocacbon có công thức cấu tạo như sau: CH3-CH[CH(CH3)2]-C C-CH2-CH3 

        A.2-isopropylhex-3-in            B.2,3-đimetylhept-3-in        C.5,6-đimetylhept-3-in      D.5-isopropylhex-3-in 

Câu 30: Hỗn hợp M gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở X, Y và một hiđrocacbon Z. Đốt cháy hoàn toàn một 

lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol O2, thu được 0,04 mol CO2. Công thức phân tử của Z là 

    A. C3H6.      B. CH4.      C. C2H4. D. C2H6. 

Câu 31: Nhúng bốn thanh sắt nguyên chất vào bốn dung dịch sau: Cu(NO3)2, FeCl3, CuSO4+H2SO4, Pb(NO3)2. 

Số trường hợp xuất hiện sự ăn mòn điện hóa là: 

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

Câu 32: Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3 thu được dung dịch X và 2,24 lít khí 

NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,896 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai 

trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 4,16 gam Cu 

(không tạo thành sản phẩm khử của 
5

N ). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

         A.4,80.                                     B.8,40.                                C.8,12.                                 D.7,84. 

Câu 33: Số đipeptit mạch hở tối đa có thể tạo ra từ một dung dịch gồm: H2NCH2CH2COOH,  

CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2COOH là 

     A. 3.                B. 2.                      C. 9.                           D. 4. 

Câu 34: Cho 4,6gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm 

anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 

trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

 A. 16,2              B. 43,2           C. 10,8       D. 21,6 

Câu 35: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

   (1). Sục khí C2H4 vào dung dịch KMnO4.                         (2). Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 

.  (3). Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CH4; Cl2).                     (4). Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3. 

   (5). Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3.                              (6). Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. 

Số thí nghiệm  có phản ứng oxi hoá- khử xảy ra là 

       A. 1,2,4,5    B. 2,4,5,6. C. 1,2,3,4. D. 1,3,4,6. 

Câu 36: Cho 6,125 gam KClO3 tác dụng với HCl đặc dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị 

oxi hóa là 
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           A.0,25.                         B. 0,3.                           C.0,15.                        D.0,05. 

Câu 37: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, 

tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:  

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

Câu 38: Hỗn hợp X gồm hai ancol X1 và X2 (
1 2X XM M ). Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được 0,03 mol H2O 

và hỗn hợp Y gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp, ba ete và hai ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,13 

mol CO2 và 0,15 mol H2O. Công thức phân tử của X1 là 

        A. C2H5OH.            B. C3H7OH.                     C. CH3OH.                      D. C3H5OH. 

Câu 39: Cho các protein: miozin, keatin, anbumin và fibroin. Dạng tồn tại của protein nào khác với các protein 

còn lại ? 

        A. miozin.        B. keratin.                     C. anbumin.  D. fibroin. 

Câu 40: Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc 

tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm 

cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. 

Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 

11,2 lít (đktc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết 

các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

       A. 21,00.            B. 14,28.                       C. 10,50.                          D. 28,56. 

 

II. PHẦN RIÊNG [10 câu] 
 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 

Câu 41: Thủy phân 34,2 gam mantôzơ với hiệu suất 50%. Sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch 

thu được. Khối lượng Ag kết tủa là 

      A. 10,8 gam    B. 43,2 gam C. 32,4 gam D. 21,6 gam 

Câu 42: Cho 4,8 gam Br2 nguyên chất vào dung dịch chứa 12,7 gam FeCl2 thu được dung dịch X. Cho dung 

dịch AgNO3 dư vào X thu được a gam kết tủa. Giá trị a là: 

     A. 28,5 gam    B. 39,98 gam C. 44,3 gam D. 55,58 gam 

Câu 43: Cho các chất sau : axetilen, axit fomic, fomanđehit, propin, glucôzơ, anđehit axetic, but-2-in, mantôzơ, 

vinylaxetilen, axeton. Số hidrocacbon có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 là 

       A. 5 B. 6 C. 8 D. 3 

Câu 44: Phản ứng: 2SO2 (k) + O2 (k)               2SO3 (k)  ;   H < 0. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng 

của phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là 

 A. nghịch và nghịch.      B.nghịch và thuận.            

C. thuận và thuận.           D. thuận và nghịch.  

Câu 45:  Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH lớn nhất? 

A. Ba(OH)2                    B. H2SO4                         C. HCl                     D. NaOH 

Câu 46: Trộn các dung dịch HCl 0,75M; HNO3 0,15M; H2SO4 0,3M với các thể tích bằng nhau thì được dung 

dịch X. Trộn 300 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M thu được m gam kết tủa và dung dịch Y 

có pH = x. Giá trị của x và m lần lượt là: 

         A. 1 và 2,23 gam             B. 1 và 6,99 gam              C. 2 và 2,23 gam         D. 2 và 11,65 gam 

Câu 47: Cho các phát biểu sau : 

 (1)Nước đá, photpho trắng, iốt, naphtalen đều có cấu trúc tinh thể phân tử. 

 (2)Amin C7H9N có 5 đồng phân chứa vòng benzen. 

 (3)Trong các HX (X : halogen) thì HF có nhiệt độ sôi cao nhất. 

 (4)Kim cương, than chì, fuleren là các dạng thù hình của cacbon. 

 (5)Kim loại : Na, Ba, Cr có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối. 
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 Số phát biểu đúng là  

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

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm 

cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  

      A. 15,0 B. 20,5 C. 10,0 D. 12,0 

Câu 49: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

    Ca3(PO4)2
2
0 0

SiO C Ca HCl

1200 C t
X Y Z T

      2
+O dö

 

X, Y, X, T lần lượt là 

     A. P đỏ, Ca3P2, PH3, P2O3. B. P trắng, Ca3P2, PH3, P2O5. 

     C. CaC2, C2H2, C2H3Cl, CO2. D. P đỏ, Ca3P2, PH3, P2O5. 

Câu 50: Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 170
o
C thì thu được khí C2H4 có lẫn CO2 và SO2.Nếu 

cho hỗn hợp khí đi qua các dung dịch: KMnO4, Ca(OH)2, KCl, Br2, NaOH thì số dung dịch có thể dùng để loại 

bỏ CO2 và SO2 đi được là 

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

 

 

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 

Câu 51: Cho 2 gam hỗn hợp gồm bột của hai kim loại X, Y vào dung dịch CuSO4 (dư). Kết thúc phản ứng thu 

được 2 gam chất rắn. Hai kim loại X, Y có thể là: 

A. Zn và Pb B. Fe và Cu C. Zn và Fe D. Mg và Fe 
Cẩu 52: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen,  phenylaxetilen, anđehit fomic, axit fomic, glucozơ, natri 
fomiat. Số chất khử được Ag

+
 trong [Ag(NH3)2]OH là: 

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

Câu 53: Dung dịch X gồm NH3 0,1M; NH4Cl 0,1M. pH của dung dịch X có giá trị là: (cho Kb của NH3 là 

1,75.10
-5

) 

   A. 9,24. B. 4,76. C. 8,8. D. 9,42. 

Câu 54: Cho suất điện động chuẩn E
o  

của các pin điện hoá: E
o
(Cu-X) = 0,46V; E

o
(Y-Cu) = 1,1V; E

o
(Z-

Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là 

   A. X, Cu, Y, Z. B. X, Cu, Z, Y. C. Z, Y, Cu, X. D. Y, Z, Cu, X. 

Câu 55: Cho sơ đồ: Propilen  
 HOH ,2

 A     otCuO,

B  HCN

 D. Vậy D là 

   A. CH3CH2CH2OH.    B. CH3C(OH)(CH3)CN.   

   C. CH3CH(OH)CH3.    D. CH3CH2CH(OH)CN. 

Câu 56: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch 

Y trong đó khối lượng của FeCl2 là  31,75 gam và 8,064 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được 151,54 gam 

chất rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z và  khí 

NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan?      

A. 242,3 gam              B. 268,4 gam               C. 189,6 gam    D. 254,9 gam 

Câu 57: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 

7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai 

ancol đó là 

 A. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.  B. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. 

 C. CH3OH và C3H7OH.   D. C2H5OH và CH3OH. 

Câu 58: Hợp chất X (C4H6O, mạch hở, bền) khi tác dụng với H2 (Ni, t
0
) thu được ancol butylic. Số chất thỏa 

mãn tính chất của X là 

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

Câu 59: Cho 13 gam Zn vào 200 ml dung dịch CuCl2 1,5M thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ a mol dung dịch 

NH3 vào dung dịch X thu được 0,1 mol kết tủa. Giá trị lớn nhất của a là  
           A. 1,4. B. 0,8.   C. 1,2. D. 1,6. 
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Câu 60: Hòa tan hết 2,24 gam bột Fe vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng 

với lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi kết thúc các phản ứng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, 

đktc) và m gam chất rắn. Giá trị của m và V lần lượt là 

     A. 17,22 và 0,224. B. 1,08 và 0,224. C. 18,3 và 0,448. D. 18,3 và 0,224. 

----------(Hết)---------- 
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