
CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI 
Mức độ biết: 
Câu 1. Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan vào nước? 

A. Nhôm sunfat  B. Natri hiđroxit   C. Saccarozơ   D Axit sunfuric  
Câu 2. Phương trình điện li nào sau đây viết không đúng? 

A. Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO4
2-     B. NaOH → Na+ + OH-  

C. K3PO4 → 3K+ + PO4
3-         D. HF → H+ + F-  

Câu 3. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do: 
A. Sự chuyển dịch các electron            B. Sự chuyển dịch của các cation. 
C. Sự chuyển dịch các phân tử hòa tan  D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion. 

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? 
A. HF            B. Al(OH)3      C. Al(NO3)3   D. H3PO4 

Câu 5. Chất nào sau đây không dẫn điện được?  
A. KCl rắn, khan.       B. CaCl2 nóng chảy.  
C. NaOH nóng, chảy.      D. dung dịch HBr.  

Câu 6. Hiđroxit nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính? 
A. Fe(OH)3     B. NaOH        C. Mg(OH)2    D. Zn(OH)2 

Câu 7. Phát biều không đúng là 
A. Môi trường kiềm  có pH < 7.  B. Môi trường kiềm có pH > 7. 
C. Môi trường trung tính có pH = 7. D. Môi trường axit  có pH < 7. 

Câu 8. Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và NO3
- là 

A. Fe(NO3)2.  B. Fe(NO3)3.  C. Fe(NO2)2.  D. Fe(NO2)3. 
Câu 9. Hòa tan một axit vào nước ở 25oC, kết quả là 
 A. [H+] < [OH-] B. [H+] = [OH-] C. [H+] > [OH-]  D. [H+].[OH-] > 1,0.10-14 

Câu 10. Trong các nhận định sau, nhận định sai là 
        A. Muối ăn là chất điện li                B. Axit axetic là chất điện li yếu 
        C. Canxi hiđroxit là chất không điện li D. Etanol là chất không điện li 
Câu 11. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước? 

A. Môi trường điện li   B. Dung môi không phân cực 
C. Dung môi phân cực   D. Tạo liên kết H với các chất tan 

Câu 12. Chất nào sau đây là điện li yếu? 
A. HCl  B. KOH  C. HF   D. NaCl 

Câu 13. Trong các câu sau, câu nào phát biểu đúng? 
 A. Muối axit là muối khi tan trong nước tạo dung dịch có môi trường axit. 

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn nguyên tử hiđro. 
C. Muối axit là muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu. 
D. Muối axit là muối trong anion gốc axit còn hiđro có khả năng phân li ra H+

. 

Câu 14. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết điều gì? 
A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.  
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất. 
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch điện li.  
D. Không tồn tại phân tử trong dịch các chất điện li.  

Câu 15. Khi tiến hành thí nghiệm rót từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaOH có chứa 
phenolphtalein thì hiện tượng quan sát được là 

A. Màu hồng của dung dịch đậm dần.  
B. Màu xanh của dung dịch nhạt dần đến khi mất màu.  



C. Màu hồng của dung dịch nhạt dần đến khi mất màu.  
D. Màu hồng của dung dịch không thay đổi.    

Mức độ hiểu: 
Câu 1. Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion khác nhau (không kể sự phân li của nước)?  

A. 3    B. 4    C. 5     D. 6 
Câu 2. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ion? 

A. BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl              
B. CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl  
C. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2+ H2O         
D. CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Câu 3. Khi tiến hành thí nghiệm nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng 
quan sát được là 

A. Xuất hiện kết tủa màu trắng.  
B. Xuất hiện kết tủa màu trắng sau đó kết tủa tan ra.  
C. Xuất hiện kết tủa màu xanh. 
D. Xuất hiện kết tủa màu xanh sau đó kết tủa tan ra. 

Câu 4. Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O (1). Phương trình phân tử của phương trình (1) 
là 

A. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O  B. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O  
C. Ba(OH)2 + 2HBr → BaBr2 +2H2O   D. Cu(OH)2 + 2HBr → CuBr2 + 2H2O   

Câu 5. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất? 
A. NH4NO3   B. Al2(SO4)3   C. H2SO4   D. NaOH 

Câu 6. Dung dịch A có a mol NH4
+, b mol SO4

2─, c mol Mg2+, và d mol HCO3
─. Biểu thức đúng biểu 

thị sự liên quan giữa a, b, c, d là:  
 A. a + 2c = 2b + d.    B. a + 2b = 2c + d. 
 C. a + d = 2b + 2c.    D. a + b = c + d. 
Câu 7. Những chất trong dãy nào sau đây là chất điện li mạnh? 

A. CaCO3, FeCl3, NaCl   B. Na2SO4, CH3COONa, Fe(OH)3 
C. HCl, CH3COONa, NaCl   D. NaOH, CH3COOH, Fe2(SO4)3 

Câu 8. Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? 
A. Na+, Ca2+, CO3

2-, NO3
-.   B. K+, Ag+, OH-, NO3

-. 
C. Mg2+, Ba2+, NO3

-, Cl-.   D. NH4
+, Na+, OH-, HCO3

-. 
Câu 9. Phương trình ion rút gọn Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 tương ứng với phản ứng nào sau đây? 

A. Cu(NO3)2 + Ba(OH)2   B. CuSO4  +  Ba(OH)2  
C. CuCO3 + KOH    D. CuSO4 + H2S  

Câu 10. Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ 0,1M và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh 
nồng độ mol ion nào sau đây là đúng? 

A. 
3 2

+ +
HNO HNO[H ] <  [H ]     B. 

3 2

+ +
HNO HNO[H ] >  [H ]   

C. 
3 2

+ +
HNO HNO[H ] =  [H ]  [  D. 

3 23 HNO 2 HNO[NO ] <  [NO ]− −   

Câu 11. Dung dịch axit H2SO4 có pH = 4. Nồng độ mol/l của dung dịch axit trên là: 
A. 5.10-4M  B. 1.10-4M  C. 5.10-5M  D. 2.10-4M 

Câu 12. Trộn 500 ml dung dịch H2SO4 0,01M  với 500 ml dung dịch NaOH 0,04M thu được dung dịch 
có pH bằng 

A. 1.   B. 2.    C. 13.   D. 12. 
Câu 13. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, NaOH. Số chất trong dãy có tính 
chất lưỡng tính là 



A. 5.   B. 2.   C. 3.   D. 4. 
Câu 14. Trộn lẫn dung dịch chứa 2 gam  KOH  với dung dịch   chứa  1,0  gam  HCl, cô cạn  dung dịch  
sau phản ứng thu được chất rắn là: 

A. KCl  B. KCl và HCl C. KOH và KCl D. KOH 
Câu 15. Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10M . Môi trường của dung dịch là 

A. axit      B. kiềm     C. trung tính         D. không xác định được 
Mức độ vận dụng:  
Câu 1. Cho 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 1M thu được m 
gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 11,7  B. 9,1   C. 7,8   D. 3,9 
Câu 2. Cho hỗn hợp Na, Ba vào nước dư, được dung dịch X và 3,36 lit H2 (đktc). Nếu trung hoà dung 
dịch X bằng dung dịch H2SO4 2M thì cần 
 A. 60 ml  B. 150 ml  C. 75 ml  D. 30ml 
Câu 3. Trộn 100ml dung dịch NaOH 0,4 M với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,4 M được dung dịch A. 
Nồng độ ion OH− trong dd A là 
 A. 0,4 M         B. 0,6 M         C. 0,8 M  D. 1,2 M 
Câu 4. Cho 50ml dung dịch HCl 0,10 M tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 0,12 M thu được dung 
dịch A. Cho quỳ tím vào dung dịch A, quỳ có màu 

A. đỏ   B. xanh  C. tím   D.không màu 
Câu 5. Dung dịch A gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,1M. Để trung hoà 200ml dung dịch A cần phải dùng x  
lít dung dịch B gồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M. Giá trị của x là 

A. 0,2   B. 0,25   C. 0,3   D. 0,35 
Câu 6. So sánh pH của các dung dịch sau có cùng nồng độ 0,1 mol/l, thứ tự giảm dần độ pH nào sau 
đây là đúng?  

A. HCl > H2SO4 > CH3COOH  B. H2SO4 > HCl > CH3COOH 
C. CH3COOH > HCl > H2SO4  D. HCl > CH3COOH > H2SO4 

Câu 7. Cho các cặp chất sau: 
 (1) Na2CO3 + BaCl2      (2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2   
 (3) NaHCO3 + Ba(OH)2      (4) MgCO3 + BaCl2   
Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là: 

A. (2), (4)  B. (1), (2)  C. (1), (2), (4)           D. (2), (3), (4) 
Câu 8. Cho phản ứng sau: A + dung dịch AgNO3→  kết tủa + dung dịch B.  Chất A không thể là A. 
HCl  B.  NaBr  C.  KI   D.  KF 
Câu 9. Cho phản ứng sau NaHCO3 +  T →  Na2CO3 + G.  Để phản ứng xảy ra thì T, G lần lượt là: 

A. Ba(OH)2, CO2+ H2O    B. HCl, NaCl              
C. NaHSO4, Na2SO4         D. NaOH, H2O 

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 4g NaOH vào nước thì thu được 100ml dung dịch X. Nồng độ mol/lit của 
OH- có trong dung dịch X là 

A. 0,1M         B. 2M          C. 0,2M    D. 1M     
Mức độ vận dụng cao:  
Câu 1. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO4

2-. Tổng khối lượng các 
muối tan trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là:  

A. 0,05 và 0,01.  B. 0,01 và 0,03.  C. 0,03 và 0,02.  D. 0,02 và 0,05. 
Câu 2. Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết của keo. Nồng độ 
mol của dung dịch KOH là: 
 A. 2 M hoặc 3 M.    B. 3,5 M.   

C. 1,5 M hoặc 3,5 M.   D. 1,5 M. 



Câu 3. Thêm V2 thể tích nước so với thể tích ban đầu V1 để pha loãng dung dịch có pH = 3 thành dung 
dịch có pH = 4. Giá trị V2  là: 

A. V2 = 9 V1.  B. V2 = 10 V1. C. V1 = 9 V2.  D. V2 = 1/10 V1. 
Câu 4. Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+;  x mol SO4

2- ; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH4
+. Cho 300ml  

dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa thu được dung 
dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 7,190  B. 7,020  C. 7,875  D. 7,705 
Câu 5. Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dd NaOH nồng độ a mol/l thu 
được dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là 

A. 1,1.   B. 0,2.             C. 1,2.             D. 0,6. 
Câu 6. Cho hỗn hợp ba kim loại A, B, C, có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 
1,68 lit H2 (đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là 
 A. 7,945g.  B. 7,495g.   C. 7,594g.   D. 7,549g. 
Câu 7. Trộn 150 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 1M với 250 ml dung dịch H2SO4 1M. Thể tích 
khí CO2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là 

A. 2,80 lit  B. 6,72 lit  C. 3,36 lit  D. 5,6 lit 
Câu 8. Một dung dịch X có chứa các ion: Na+ 0,1 mol, Cl- 0,2 mol, Ca2+ 0,4 mol, NO3

- x mol. Khi cô 
cạn dung dịch X thì thu được a gam muối khan. Giá trị của a là 

A. 68,8      B. 48,8          C. 50,7            D. 34,8  
Câu 9. Trong V lít dung dịch HCl 0,5 M có số mol H+ bằng số mol H+ có trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 
0,2 M.Gía trị của V là 
 A. 0,12  B. 2,67  C. 0,24  D. 1,33 
Câu 10. Hòa tan 80 gam CuSO4 vào một lượng nước vừa đủ để được 500 ml dung dịch. Thể tích dung 
dịch KOH 1M đủ để làm kết tủa hết ion Cu2+ là 
    A. 0,5 lít.        B. 1 lít.            C. 2 lít.           D. 1,5 lít.   

 
CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ  

I. Mức độ biết:  
Câu 01. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA được biểu diễn tổng quát là 

A. ns2np3  B. ns2np4 C. ns2np2 D. ns2np5 
Câu 02. Trong nhóm VA, khi đi từ nitơ đến bitmut (theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân) thì kết 
luận nào sau đây không đúng? 

A. Tính phi kim giảm dần.    B. Độ âm điện giảm dần. 
C. Nhiệt độ sôi của các đơn chất tăng dần. D. Tính axit của các hiđroxit tăng dần. 

Câu 03. Trong nhóm VA, khi đi từ nitơ đến bitmut (theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân) thì kết 
luận nào sau đây không đúng? 

A. Tính kim loại các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần. 
B. Số lớp eletron nguyên tử tăng dần, bán kính nguyên tử tăng dần. 
C. Tính axit của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần đồng thời tính bazơ của chúng giảm dần. 
D. Độ âm điện của các nguyên tố giảm dần. 

Câu 04. Cho các tính chất: 
1)  Hòa tan tốt trong nước.    2)  Nặng hơn không khí.          
3)  Tác dụng với axit.      4)  Khử được một số oxit kim lọai. 
5)  Khử được hidro.     6)  Dung dịch 3 NH  làm xanh quỳ tím. 

Các tính chất của NH3 là: 
A. 1, 2, 3. B. 1, 4, 6. C. 1, 3, 4, 6. D. 2, 4, 5. 

Câu 05. Khí nitơ (N2) tương đối trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường là do  



A. phân tử N2 có liên kết cộng hoá trị không phân cực. 
B. phân tử N2 có liên kết ion. 
C. phân tử N2 có liên kết ba rất bền vững. 
D. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. 

Câu 06. Photpho đỏ và photpho trắng là 2 dạng thù hình của photpho nên 
A. đều có cấu trúc mạng tinh thể phân tử. 
B. đều tự bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường. 
C. đều khó nóng chảy và khó bay hơi. 
D. đều tác dụng với kim loại hoạt động tạo thành photphua. 

Câu 07. Để bảo quản P trắng, người ta ngâm P trắng trong 
A. nước. B. dầu hoả. C. HNO3. D. benzen. 

Câu 08. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Photpho đỏ hoạt động hơn photpho trắng. 
B. Photpho chỉ thể hiện tính oxi hoá. 
C. Photpho đỏ không tan trong các dung môi thông thường. 
D. Ở điều kiện thường, photpho đỏ bị oxi hoá chậm trong không khí và phát quang màu lục nhạt 
trong bóng tối. 

Câu 09. Có những tính chất: (1) mạng tinh thể phân tử; (2) khó nóng chảy, khó bay hơi; (3) phát quang 
màu lục nhạt trong bóng tối ở nhiệt độ thường; (4) chỉ bốc cháy ở nhiệt độ trên 250oC. Những tính chất 
của photpho trắng là: 

A. (1), (2), (3) B. (1), (3) , (4) C. (2), (3) D. (1), (3) 
Câu 10. Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được điều chế từ 

A. không khí.  B. NH3, O2.  
C. NH4NO2.  D. Zn và HNO3. 

Câu 11. N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với 
A. H2 B. O2 C. Li D. Mg 

Câu 12. Tính chất hóa học của N2 là 
A. tính khử và tính oxi hóa. B. tính axit và tính bazơ. 
C. tính axit và tính oxi hóa. D. tính bazơ và tính khử. 

Câu 13. Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch: 
A. NaCl, CaCl2.  B. CuCl2, AlCl3.  
C. KNO3, K2SO4.  D. Ba(NO3)2, AgNO3. 

Câu 14. Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng”, chất này có công thức hóa học là 
A. HCl. B. N2. C. NH4Cl. D. NH3. 

Câu 15. Axit nitric đặc, nguội có thể tác dụng được với: 
A. BaSO  

4, CuO, Fe  
2O

 
3.  B. CaCO  

3, Cu, Mg.  
C. Fe, Fe  

2O
 
3, Cu.  D. Al, Zn, Cu(OH)  

2. 
Câu 16. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của 

A. P. B. P2O5. C. 3

4
PO

− . D. H3PO4. 

Câu 17. Dung dịch HNO3 đặc, không màu khi để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành 
A. màu đen sẫm. B. màu xanh. C. màu trắng sữa. D. màu vàng. 

Câu 18. Khi nhiệt phân muối KNO3 thu được các chất sau: 
A. KNO2, N2 và O2.  B. KNO2 và O2.  
C. KNO2 và NO2.  D. KNO2, N2 và CO2. 

Câu 19. Khi nhiệt phân Cu(NO3)2 sẽ thu được các chất sau: 
A. CuO, NO2 và O2.  B. Cu, NO2 và O2.  



C. CuO và NO2.  D. Cu và NO2. 
Câu 20. Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng? 

A. 2KNO3 
o

t
→  2KNO2  + O2.  

B. 2Cu(NO3)2 
o

t
→  2CuO  + 4NO2 + O2. 

C. 4AgNO3  
o

t
→  2Ag2O  + 4NO2 + O2.  

D. 4Fe(NO3)3
o

t
→  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2. 

Câu 21. Công thức phân tử của natri nitrua và canxi nitrua lần lượt là: 
A. NaN3 và Ca2N3.  B. Na3N và Ca2N3.  
C. Na3N và Ca3N2.  D. NaN3 và Ca3N2. 

Câu 22. Khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp Mg(NO3)2 và NaNO3, hỗn hợp chất rắn thu được là: 
A. NaNO2, MgO.  B. NaNO2, Mg(NO2)2.  
C. Na2O, MgO.  D. Na2O, Mg(NO2)2. 

Câu 23. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Trong dung dịch, H3PO4 không tồn tại dạng phân tử. 
B. H3PO4 là một axit trung bình, trong dung dịch nước phân li theo ba nấc. 
C. H3PO4 không có tính oxi hóa mạnh như HNO3. 
D. H3PO4 có thể tạo ra ba loại muối khi tác dụng với dung dịch kiềm. 

Câu 24. Thành phần hóa học của supephotphat kép là: 
A. Ca3(PO4)2.  B. Ca(H2PO4)2.  
C. CaHPO4.  D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4. 

Câu 25. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây? 
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.  
B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa. 
C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí.  
D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. 

Câu 26. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, các hóa chất cần sử dụng là: 
A. dung dịch NaNO3 và dung dịch H2SO4 đặc.  
B. NaNO3 tinh thể và dung dịch H2SO4 đặc. 
C. dung dịch NaNO3 và dung dịch HCl đặc.  
D. NaNO3 tinh thể và dung dịch HCl đặc. 

Câu 27. Để nhận biết muối amoni trong phòng thí nghiệm thì hóa chất thường dùng là dung dịch 
A. BaCl2.                          B. AgNO3. C. kiềm.   D. H2SO4. 

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3
-) và ion amoni (NH4

+). 
B. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4  và KNO3. 
C. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. 
D. Phân urê có công thức hóa học là (NH4)2CO3. 

Câu 29. Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của 
A. (NH4)2HPO4  và KNO3. B. NH4H2PO4  và KNO3. 

C. (NH4)3PO4  và KNO3. D. (NH4)2HPO4  và NaNO3. 

Câu 30. Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất 
A. diêm. B. đạn cháy. C. axit photphoric. D. phân lân. 

Mức độ hiểu:  
Câu 1. Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo ra hợp chất khí? 

A. Li, Mg, Al.                    B. Li, H2, Al. C. H2, O2.                          D. O2, Ca, Mg. 



Câu 2. Vai trò của amoniac trong phản ứng: 4NH3 + 5O2 →
xtt ,0

 4NO + 6H2O là 
A. chất khử. B. chất oxi hóa. C. axit. D. bazơ. 

Câu 3. Khi cho khí NH3 dư tác dụng với khí Cl2 thu được sản phẩm gồm: 
A. N2, HCl.  B. HCl, NH4Cl.  
C. N2, HCl, NH4Cl.  D. NH4Cl, N2. 

Câu 4. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư. Hiện tượng quan sát được là: 
A. Xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt. 
B. Xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng dần. 
C. Xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng dần đến không đổi. Sau đó lượng kết tủa 
giảm dần cho tới khi tan hết thành dung dịch màu xanh đậm. 
D. Xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng đến không đổi. 

Câu 5. Phản ứng hóa học nào sau đây chứng tỏ amoniac là một chất khử? 
A. NH3 + HCl → NH4Cl B. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 

C. 2NH3  + 3CuO 
o

t
→  N2 + 3Cu  + 3H2O D. NH3 + H2O        NH4

+  + OH- 
Câu 6. Dung dịch nào sau đây khi phản ứng với NH3 dư thì thu được kết tủa sau đó kết tủa tan? 

A. AlCl3. B. FeCl3. C. MgSO4 D. ZnCl2 
Câu 7. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của các chất trong phương trình phản ứng giữa Al với HNO3 rất 
loãng tạo sản phẩm khử duy nhất N2O là 

A. 48. B. 11. C. 64. D. 9. 
Câu 8. Phản ứng hóa học trong đó photpho thể hiện tính oxi hóa là: 

A. 2P  +  5Cl2  →  2PCl5. B. 4P  +  5O2  →  2P2O5. 
C. 2P  +  3Ca  →  Ca3P2. D. 6P  +  5KClO3  →  3P2O5  +  5KCl. 

Câu 9. Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 trong công nghiệp, người ta đã sử dụng 
phương pháp náo sau đây? 

A. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch nước vôi trong.  
B. Cho hỗn hợp đi qua CuO nung nóng. 
C. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc.  
D. Nén và làm lạnh hỗn hợp, NH3 hóa lỏng. 

Câu 10. Khi cho urê vào dung dịch Ca(OH)2 thì thấy 
A. không có hiện tượng gì xảy ra.  
B. xuất hiện kết tủa màu trắng. 
C. xuất hiện khí mùi khai.  
D. xuất hiện kết tủa trắng và sinh khí có mùi khai. 

Mức độ vận dụng:  
Câu 01. Dung dịch nào sau đây không hòa tan được đồng kim loại? 

A. H2SO4 đặc. B. HCl. 
C. Hỗn hợp NaNO3 và HCl. D. HNO3. 

Câu 02. Hòa tan phân bón X vào nước, thêm vào đó 1 miếng đồng và vài giọt dung dịch H2SO4 loãng 
thấy xuất hiện khí không màu hóa nâu ngoài không khí. X tác dụng với dung dịch Na2CO3 sinh kết tủa 
trắng. X là 

A. (NH4)2SO4. B. KNO3. C. Ca(H2PO4)2. D. Ca(NO3)2. 
Câu 03. Thể tích khí N2 (đkc) thu được khi nhiệt phân 10g NH4NO2 là 

A. 11,2 lít. B. 5,6 lít. C. 3,5 lít. D. 2,8 lít. 
Câu 04. Hợp chất khí của R với hiđro là RH3. Trong oxit cao nhất R chiếm 43,66% về khối lượng. R là 

A. nitơ. B. photpho. C. vanadi. D. nhôm. 



Câu 05. Cho sơ đồ chuyển hóa: N2 
o

2+ H  (xt, t , p)
→  NH3 

o
2+ O  (Pt, t )

→  (A) 2+ O
→  (B) →  HNO3. Kết 

luận nào sau đây đúng? 
A. (A) là NO, (B) là N2O5.                       B. (A) là N2, (B) là N2O5.   
C. (A) là NO, (B) là NO2.                   D. (A) là N2, (B) là NO2. 

Câu 06. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: N2  
1

→   NH3  
2

→   NO  3
→  NO2  

4
→  HNO3. Các phản ứng 

trong đó nguyên tố nitơ thể hiện tính khử là: 
A. 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 4. 

Câu 07. Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỷ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch 
H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong 
hỗn hợp là: 

A. 25% N2, 25% H2 và 50% NH3. B. 25% NH3, 25% H2 và 50% N2. 
C. 25% N2, 25% NH3 và 50% H2. D. 30% N2, 40% NH3 và 30% H2% . 

Câu 08. Cho các phản ứng sau: KClO3 
0

2, t MnO
→  khí X;  NH4Cl + Ca(OH)2 →

0
t  khí Y;  khí X + khí 

Y 
0900 ,C Pt

→  khí Z. Các khí X, Y, Z lần lượt là: 
A. O2, NH3, N2.  B. Cl2, NH3, HCl.  
C. O2, NH3, NO.  D. O2, N2, NO. 

Câu 09. Cho các phản ứng sau: 

     (1) S + HNO3 →                                              (2) FeO + HNO3 → 
     (3) Fe2O3 + HNO3 →                                       (4) HCl + NaOH  → 
     (5) Mg + HCl →                                              (6) Cu + HNO3 → 

Phản ứng oxi hóa - khử là: 
A. 1, 2, 4, 5, 6. B. 1, 2, 5, 6. C. 1, 4, 5, 6. D. 2, 6. 

Câu 10. Cho bột sắt vào dung dịch HNO3 dư, phản ứng sinh ra chất khí không màu, hóa nâu khi gặp 
không khí. Phương trình phản ứng xảy ra là 

A. 3Fe + 8HNO3 → 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O.  

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. 
C. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O.  
D. Fe + 4HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O. 

Câu 11. Phản ứng giữa Cu và dung dịch HNO3 có sinh ra khí độc, biện pháp xử lí tốt nhất để chống ô 
nhiễm môi trường là 

A. nút ống nghiệm bằng bông có tẩm nước vôi.  
B. nút ống nghiệm bằng bông có tẩm giấm ăn. 
C. nút ống nghiệm bằng bông có tẩm cồn.  
D. nút ống nghiệm bằng bông khô. 

Câu 12. Thể tích khí thu được (đktc) khi nhiệt phân 4 gam amoni nitrat là 
A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít. 

Câu 13. Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có 
các muối: 

A. KH2PO4 và K2HPO4. B. KH2PO4 và K3PO4. 
C. K2HPO4 và K3PO4. D. KH2PO4 K2HPO4 và K3PO4. 

Câu 14. Cho 1,96 gam H3PO4 vào 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Nồng độ mol của dung dịch muối 
thu được là 

A. 0,3M.   B. 0,1M.   C. 0,2M.   D. 0,4M. 
Câu 15. Cho 14,4 gam hỗn hợp Cu và CuO tác dụng dung dịch HNO3 đặc dư thì thu được 4,48 lít khí 
màu nâu (đktc). Khối lượng Cu và CuO có trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là: 

A. 6,4 gam và 8 gam.  B. 12,8 gam và 1,6 gam.  



C. 9,2 gam và 5,2 gam.  D. 8 gam và 6,4 gam. 
Câu 16. Cho 11 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 6,72 lít 
khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (gam) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là: 

A. 5,4 và 5,6.  B. 5,6 và 5,4.  
C. 4,4 và 6,6.  D. 4,6 và 6,4. 

Câu 17. Hòa tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,448 lit khí NO duy nhất (đktc). 
Giá trị của m là 

A. 1,12. B. 11,2. C. 0,56. D. 5,6. 
Câu 18. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 
0,015mol khí N2O và 0,01mol khí NO. Giá trị của m là 

A. 13,5. B. 1,35. C. 8,10.  D. 10,80. 
Câu 19. Cho 4,86 gam Al tan vừa đủ trong 660 ml dung dịch HNO3 1M thu được V lít hỗn hợp khí 
(đktc) gồm N2 và N2O. Giá trị của V là 

A. 0,112. B. 0,448. C. 1,344. D. 1,568. 
Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho bằng oxi dư rồi cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ 
với m gam dung dịch NaOH 32% thu được muối Na2HPO4. Giá trị của m là 

A. 75. B. 50. C. 25. D. 100. 
Mức độ vận dụng cao:  
Câu 01. Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong 
bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của 
phản ứng tổng hợp NH3 là 

A. 50%. B. 36%. C. 40%. D. 25%. 
Câu 02. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X 
(tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 8,60 gam. B. 20,50 gam. C. 11,28 gam.  D. 9,40 gam. 
Câu 03. Đem nung Cu(NO3)2,  sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân thấy khối lượng giảm 
0,54g. Khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là 

A. 0,5 gam. B. 0,49 gam. C. 9,4 gam. D. 0,94 gam. 
Câu 04. Cho 0,28 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được khí NO và dung dịch chứa 62,04 gam 
muối. Số mol khí NO thu được là 

A. 0,2. B. 0,28. C. 0,1. D. 0,14. 
Câu 05: Hòa tan 16,2 gam một kim loại chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu 
được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2O và N2. Biết tỷ khối của X đối với H2 bằng 18 và dung dịch 
sau phản ứng không có NH4NO3. Kim loại đó là 

A. Ca. B. Mg. C. Al. D. Fe. 
Câu 06. Hòa tan 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X và 1,344 lít ở 
đktc hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O và N2. Tỉ khối hơi của khí Y so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch X 
thu được chất rắn khan có khối lượng là  

A. 38,34 gam. B. 106,38 gam. C. 97,98 gam. D. 45,9 gam. 
Câu 07. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, 
dư thu đuợc 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu 
được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 49,09. B. 34,36. C. 35,50. D. 38,72. 
Câu 08. Nung đến hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0,01 mol O2 thu được chất rắn X. 
Để hòa tan hết X bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thì số mol HNO3 tối thiểu cần dùng là 

A. 0,14.      B. 0,15.    C. 0,16.   D. 0,18. 



Câu 09. Khi cho 1,92 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol 1:3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch 
HNO3 tạo ra hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có thể tích 1,736 lít (đktc). Khối lượng muối (gam) tạo 
thành và số mol HNO3 đã phản ứng lần lượt là 

A. 8,074 và 0,018.        B. 8,4 và 0,8.  
C. 8,7 và 0,1.  D. 8,74 và 0,1875. 

Câu 10. Cho 2,56 gam đồng tác dụng với 40 ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO. Sau phản ứng 
cho thêm H2SO4 dư vào lại thấy có NO bay ra. Thể tích khí NO (đktc) thu được sau khi cho thêm 
H2SO4 dư là 

A. 1,49 lít. B. 0,149 lít. C. 14,9 lít. D. 9,14 lít. 
 

CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON 
Mức độ biết:  
1. Không thể dùng CO2 để dập tắt đám cháy của chất nào sau đây? 
 A. Xenlulozơ.  B. Magie. C. Than gỗ. D. Xăng. 
2. Cacbon phản ứng được với chất nào sau đây trong điều kiện thích hợp? 
 A. Fe2O3. B. Al2O3. C. MgO. D. CaO. 
3. Tính khử của cacbon không thể hiện ở phản ứng nào sau đây? 
 A. C + H2O →  CO + H2. B. 2C + Ca →  CaC2. 
 C. C + 2CuO →  2Cu + CO2. D. C + O2 →  CO2. 
4. Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, Fe2O3 nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 
thu được chất rắn gồm: 
 A. Al2O3, CuO, Fe.  B. Al, Fe, Cu.  
 C. Al2O3, Cu, Fe.  D. Al2O3, Fe2O3, Cu. 
5. Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế, … là do nó có khả năng 

A. hấp thụ các khí độc.         B. hấp phụ các khí độc.     
C. phản ứng với khí độc.                           D. khử các khí độc. 

6. Trong phòng thí nghiệm, sau khi điều chế khí CO2, người ta thường thu nó bằng cách  
A. hấp phụ bằng than hoạt tính.       B. đẩy không khí.   
C. đẩy nước.          D. ngưng tụ. 

7. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CO2 bằng phản ứng 
A. C + O2.          B. nhiệt phân CaCO3. 
C. CaCO3 + dung dịch HCl.        D. đốt cháy hợp chất hữu cơ. 

8. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CO bằng cách 
     A. cho hơi nước qua than nung đỏ.       B. cho không khí qua than nung đỏ. 
     C. cho CO2 qua than nung đỏ.        D. đun nóng axit fomic với H2SO4 đặc. 
9. Phản ứng nào dưới đây giải thích được cả hai hiện tượng: sự tạo thành hang động và sự hình thành 
thành thạch nhũ trong hang động? 

A. CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2.      B. Ca(HCO3)2 ⇄  CaCO3 + H2O + CO2. 

C. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2.      D. CaCO3 
o

t
→  CaO + CO2. 

10. Kết luận nào sau đây không đúng? 
 A. CO2 và SO2 đều có thể tác dụng với dung dịch kiềm tạo ra 2 muối. 
 B. CO2 và SO2 đều là oxit axit, tác dụng với nước tạo thành axit yếu. 
 C. CO2 và SO2 đều làm mất màu nâu đỏ của dung dịch nước brom.  



 D. CO2 không làm mất màu nâu đỏ của dung dịch nước brom.  
11.  Silic tinh thể có tính chất bán dẫn. Tính chất này thể hiện như sau: 

A. Ở nhiệt độ thường độ dẫn điện thấp, khi tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện tăng lên. 
B. Ở nhiệt độ thường độ dẫn điện cao, khi tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện giảm xuống. 
C. Ở nhiệt độ thường độ dẫn điện cao, khi tăng nhiệt độ thì trở nên siêu dẫn. 
D. Ở nhiệt độ thường độ dẫn điện thấp, khi tăng nhiệt độ thì không dẫn điện. 

12.  Để khắc chữ trên thủy tinh, người ta thường sử dụng 
A. dung dịch NaOH đặc.         B. kim cương.    
C. dung dịch HF.           D. H2SO4 đặc nóng. 

13.  Trong công nghiệp, silic được điều chế bằng cách nung SiO2 trong lò điện ở nhiệt độ cao với 
A. magie.   B. than cốc.        C. nhôm.   D. cacbon oxit. 

14.  Thủy tinh lỏng là dung dịch đặc của 
A. Na2CO3 và Na2SiO3.          B. Na2SiO3 và K2SiO3. 
C. Na2SiO3 và SiO2.          D. Na2O và K2SiO3. 

15. Cho các chất sau: (1) Magie oxit, (2) Cacbon, (3) Axit flohiđric, (4) Natri cacbonat, (5) Magie 
cacbonat, (6) Natri hiđroxit, (7) Magie. Silic phản ứng được với các chất  
 A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 6, 7. C. 2, 3, 6, 7. D. 1, 2, 4, 6. 
16.  Silic tinh thể không có tính chất vật lý nào sau đây? 
 A. Ánh kim.          B. Màu xám.   
 C. Tính bán dẫn.          D. Cứng hơn kim cương. 
17.  Trong các hợp chất sau: (1) H2SiO3, (2) SiO2, (3) Mg2Si, (4) SiH4. Số hợp chất trong đó Si thể hiện 

mức oxi hóa âm là 
 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 
18.  Phản ứng nào sau  đây không đúng? 

 A. SiO2 + 2Mg 
ot

→  Si + 2MgO.  B. SiO2 + 2C 
ot

→  Si + 2CO. 

 C. SiO2 + Na2CO3 
ot

→  Na2SiO3 + CO2.  D. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O.  
19.  Ngành công nghiệp không thuộc công nghiệp silicat là sản xuất 
 A. thủy tinh.  B. đồ gốm.  C. xi măng.  D. ferosilic. 
20.  Trong thành phần chính của xi măng không có 
 A. 3CaO.SiO2.    B. 2CaO.SiO2.   
 C. 3CaO.Al2O3.    D. Na2O.CaO.6SiO2. 
Mức độ hiểu:  
1. Dung dịch muối X làm quì tím hóa xanh, dung dịch muối Y không làm quì tím đổi màu. Trộn X và 

Y có kết tủa. X và Y có thể là cặp chất nào sau đây? 
 A. NaOH và K2SO4.  B. NaOH và FeCl3.         
 C. Na2CO3 và BaCl2.     D. K2CO3 và NaCl.  
2. Có các chất bột màu trắng đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn: CaCO3, Na2CO3, NaNO3. Nếu 

dùng quì tím và nước có thể nhận ra bao nhiêu chất? 
 A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 
3. Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với khí HCl và hơi nước có thể cho hỗn hợp lần lượt qua các bình 

đựng: 
 A. NaOH và H2SO4 đặc. B. Na2CO3 và P2O5.  
 C. H2SO4 đặc và HCl.  D. NaHCO3 và P2O5.  
4. Khí CO2 có lẫn khí SO2. Có thể thu được CO2 tinh khiết khi dẫn hỗn hợp lần lượt qua các bình 

đựng các dung dịch 
A. Br2 và H2SO4 đặc.          B. Na2CO3 và H2SO4 đặc. 



C. NaOH và H2SO4 đặc.         D. KMnO4 và H2SO4 đặc. 
5. Chỉ dùng nước và dung dịch chất nào sau đây có thể phân biệt được ba chất rắn đựng trong ba lọ 

riêng biệt gồm: NaCl, CaCl2, MgCO3?  
  A. Na2CO3.    B. HCl.     C. NaOH.   D. H2SO4 đặc. 
6. Trong các chất: NaOH rắn, CaO, P2O5, H2SO4 đậm đặc; số chất có thể dùng để làm khô khí CO2 bị ẩm 

là 
 A. 1. B. 2.  C. 3. D. 4. 
7. Cho CO dư qua hỗn hợp các oxit: Al2O3, Fe2O3, CuO nung nóng, sau phản ứng chất rắn thu được 

gồm: 
A. Al2O3, Fe, Cu. B. Al2O3, FeO, Cu.       C. Al2O3, Fe2O3, Cu. D. Al, Fe, Cu. 

8. Cho các cặp chất sau: Na2CO3 + HCl; Na2CO3 + NH4HSO4; NaHSO4 + Na2CO3; (NH4)2CO3 + 
NH4HSO4. Có bao nhiêu cặp chất khi phản ứng có phương trình ion thu gọn là: CO3

2– + 2H+ → 
CO2 + H2O?  

 A. 1.  C. 2.  B. 3. D. 4. 
9. Khi đốt nóng hợp chất vô cơ X ở nhiệt độ cao thấy ngọn lửa màu vàng. X vừa phản ứng với dung 

dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl. Công thức phân tử của X là 
 A. KHSO3.  B. KHCO3.   C. NaHCO3.  D. NaHSO4. 
10.  Trong các phản ứng giữa Si với Cl2, F2, O2, dung dịch NaOH, Mg, C; số phản ứng trong đó Si thể 

hiện tính khử là 
 A. 1.  B. 3.   C. 4.   D. 5. 
Mức độ vận dụng:  
1. Cho các cặp chất sau: (1) nước và nước vôi trong; (2) nước và dung dịch HCl; (3) nước và dung 

dịch CaCl2; (4) nước và dung dịch MgSO4. Có bao nhiêu cặp chất có thể dùng để phân biệt được 3 
chất rắn: Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 ? 

     A. 1.    B. 2.           C. 3.    D. 4.   
2. Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 11,2 

gam chất rắn. Thể tích khí CO (đtkc) đã tham gia phản ứng là  
 A. 2,24 lít.  B. 3,36 lít.           C. 6,72 lít. D. 8,96 lít. 
3. Sục 1,12 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa thu được là 
 A. 7,88 gam.  B. 9,85 gam. C. 5,91 gam. D. 19,7 gam. 
4. Cho 200 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 2M thì thể tích khí 

CO2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là 
 A. 4,48 lít.  B. 6,72 lít.  C. 7,168 lít. D. 8,4 lít. 
5. Nung nóng mẫu CaCO3 một thời gian đến khi khối lượng chất rắn thu được giảm đi 10% so với ban 

đầu. Phần trăm khối lượng CaCO3 đã bị nhiệt phân là 
    A. 19,73%.  B. 20,73%.  C. 21,73%. D. 22,73%. 
6. Cho 12 gam muối cacbonat của một kim loại R (hóa trị II) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 

2,688 lít khí (đktc). R là  
 A. Ca.   B. Mg. C. Zn. D. Ba. 
7. Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp gồm muối cacbonat của kim loại kiềm và muối cacbonat của kim 

loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl được 1,68 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 
được hỗn hợp muối khan có khối lượng là 

 A. 5,825 gam. B. 5,852 gam. C. 5,285 gam. D. 5,258 gam.                
8. Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) là  
 A. 200 ml. B. 100 ml. C. 150 ml. D. 250 ml. 
9. Một loại thủy tinh có công thức Na2O.CaO.6SiO2. Thành phần % khối lượng của chất hoặc nguyên 

tố nào sau đây được tính đúng? 
 A. %m(Na2O) = 11,7%.   B. %m(CaO) = 13,0%.  



 C. %m (SiO2) = 72,1%.   D. %m (Si) = 35,15%. 
10. Thành phần chính của một loại xi măng Pooclăng có chứa 73,68% CaO; 26,24% SiO2. Công thức 

phù hợp với thành phần chính của loại xi măng trên là 
 A. 3CaO.SiO2.  B. 2CaO.SiO2.  C. 2CaO.3SiO2.  D. CaO.2SiO2. 
Mức độ vận dụng cao:  
1. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 44,46 

gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, Fe2O3 dư. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu 
được 3,136 lít NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là  

 A. 45,00. B. 47,00. C. 47,82. D. 47,86. 
2. Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 6,96 gam 

hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 0,1M (vừa đủ) thu được dung dịch Y và 2,24 
lít hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2 có tỉ khối so với hiđro là 21,8. Giá trị của m là 

 A. 8,0. B. 7,5. C. 7,0.  D. 8,5. 
3. Sục V lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0,2M thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là 
 A. 2,24.  B. 6,72. C. 2,24 hoặc 6,72. D. 2,24 hoặc 4,48. 
4. Bình kín chứa đầy 15 lit dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Sục vào bình lượng CO2 có giá trị biến thiên 

trong khoảng: 0,02 mol ≤ nCO2 ≤ 0,12 mol. Khối lượng kết tủa thu được biến thiên trong khoảng: 
 A. 0 →  15 gam. B. 2 →  15 gam. C. 2 →  12 gam.  D. 12 →  15 gam. 
5. Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng 

nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol?  
 A. 0 →  3,94 gam.  B. 0 →  0,985 gam.           
 C. 0,985 →  3,94 gam.  D. 0,985→  3,152 gam. 
6. Dẫn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,2M. Sau phản 

ứng, khối lượng kết tủa thu được là 
 A. 20,77 gam. B. 19,70 gam. C. 29,55 gam. D. 30,61 gam. 
7. Nung 40 gam CaCO3 thu được 25,92 gam chất rắn và khí X. Cho toàn bộ khí X hấp thụ vào dung 

dịch 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,1M thì lượng kết tủa thu được là 
A. 31,52 gam.   B. 19,70 gam.     C. 63,04 gam.       D. 7,88 gam. 

8. Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch NaOH aM. Cho tiếp dung 
dịch CaCl2 dư vào thì tạo ra 5 gam kết tủa. Giá trị của a là 

     A. 2,0.                   B. 2,5.                           C. 3,0.        D. 3,5. 
9. Cho m gam hỗn hợp X gồm NaHCO3, Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M. 

Mặt khác, ½ hỗn hợp X cũng phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là 
 A. 54,8. B. 19,0. C. 27,4. D. 38,0. 
10.  Cho V lít hỗn hợp khí X gồm CO và CO2 (tỉ lệ thể tích 1:1) qua bình chứa m gam Fe2O3 nung nóng 

đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Lượng Y sinh ra tác dụng vừa đủ với 1,4 lít dung dịch 
HNO3 1M thấy thoát ra 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V và m lần lượt 
là: 

 A. 6,72 và 16. B. 6,72 và 32. C. 13,44 và 16. D. 13,44 và 32.  
 

CHƯƠNG 4:  ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 
Mức độ biết: 
Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ 

A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P... 
B. gồm có C, H và các nguyên tố khác. 
C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 
D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P. 

Câu 2: Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là công thức biểu thị 



A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. 
B. tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. 
C. tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử. 
D. tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử. 

Câu 3: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường có đặc điểm là: 
A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất. 
B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. 
C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. 
D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định. 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. 
B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một 

hay nhiều nhóm -CH2- là đồng đẳng của nhau. 
C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau. 
D. Liên kết ba gồm hai liên kết π và một liên kết σ. 

Câu 5: Hợp chất hữu cơ được phân loại như sau:  
A. Hiđrocacbon và hợp chất hữu cơ có nhóm chức. 
B. Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. 
C. Hiđrocacbon no, không no, thơm và dẫn xuất của hiđrocacbon.  
D. Hiđrocacbon no, không no, thơm. 

Câu 6: Phát biểu không chính xác là: 
A. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. 
B. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau. 
C. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử. 
D. Sự xen phủ trục tạo thành liên kết σ, sự xen phủ bên tạo thành liên kết π. 

Câu 7: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là 
1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                     
2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O. 
3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị. 
4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion. 
5. dễ bay hơi, khó cháy.    
6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh. 
Nhóm các ý đúng là: 
A. 4, 5, 6.      B. 1, 2, 3.   C. 1, 3, 5.   D. 2, 4, 6. 

Câu 8: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? 
A. C2H5OH, CH3OCH3.    B. CH3OCH3, CH3CHO. 
C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.   D. CH3CH2CH2CH3, CH3CH2CH3. 

Câu 9: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau 
một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng 

A. đồng phân.  B. đồng vị.   C. đồng đẳng.  D. đồng khối.  
Câu 10: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư CuO, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và 
khí N2. Kết luận đúng là: 

A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có oxi. 
B. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N. 
C. Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N. 
D. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O. 



Câu 11: Liên kết ba gồm 
 A. Liên kết σ      B. Liên kết π     

 C. Hai liên kết σ và  một liên kết π  D. Hai liên kết π và một liên kết σ. 
Câu 12: Cặp hợp chất thuộc hợp chất hữu cơ là 
 A. CO2, CaCO3.     B. CH3Cl, C6H5Br.   
 C. NaHCO3, NaCN.       D. CO, CaC2. 
Câu 13: Dãy chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung CnH2n + 2? 
  A. CH4, C2H2, C3H8.       B. CH4, C3H8, C4H10. 
 C. C4H10 , C5H12 , C6H12.      D. C4H8 , C5H10, C6H12. 
Câu 14: Công thức của hiđrocacbon có tỉ khối so với hiđro bằng 22 là 
  A. CO2.  B. C3H6.  C. C3H8.  D. C3H4. 
Câu 15: Số đồng phân có công thức phân tử C5H12 là 
 A. 4.   B. 3.   C. 2.   D. 5. 
Mức độ hiểu: 
Câu 1: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH3 (1); CH2=CHCl (2); CH3CH=C(CH3)2 (3); CH2-CH=CH-
CH2 (4). Chất có đồng phân hình học là 

A. (2),(4 ).   B. (4).   C. (1),( 4).  D. (1),(3 ),( 4). 
Câu 2: Tên gọi nào dưới đây đúng? 

A. 3-etylpentan.  B. 3-metylbutan.   
C. pent-3-en.   D. 3-metylbuta-1,3-dien.  

Câu 3: Hợp chất không có đồng phân cis-trans là 
A. 1,2-đicloeten.  B. 2-metylpent-2-en. C. but-2-en.  D. pent-2-en. 

Câu 4: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8 là 
A. 2.    B. 3.   C. 4.   D. 5. 

Câu 5: Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 26. Đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT 
của X là 

A. C2H6.   B. C2H4.   C. C2H2.  D. CH2O. 
Câu 6:  Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ? 

A. C3H9O3.   B. C2H6O2.  C. C2H6O.  D. CH3O. 
Câu 7: Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không chứa liên kết ba. Số 
liên kết đôi trong phân tử vitamin A là 

A. 7.   B. 6.    C. 5.   D. 4. 
Câu 8: Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36oC), heptan (sôi ở 98oC), octan (sôi ở 126oC), 
nonan (sôi ở 151oC). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây? 

A. Kết tinh.    B. Chưng cất  C. Thăng hoa.  D. Chiết. 
Câu 9. Trong các dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng đẳng của nhau? 
 A. C2H6, CH4, C4H10.   B. C2H5OH, HO – CH2 – CH2 – OH .     
 C. CH3 – O – CH3, CH3 – CHO .  D. CH4, C2H6, C4H8 . 
Câu 10: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. 
CTPT của X là 

A. C4H10O.   B. C5H12O.  C. C4H10O2.  D. C4H8O2. 
Mức độ vận dụng: 
Câu 1: Phân tích 1,47 gam chất hữu cơ Y (C, H, O) bằng CuO thì thu được 2,156 gam CO2  và lượng 
CuO giảm 1,568 gam. CTĐGN của Y là 

A. CH3O.    B. CH2O.  C. C2H3O.            D. C2H3O2.  
Câu 2: Một hợp chất hữu cơ X có tỉ khối so với không khí bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn X bằng khí O2 
thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với X? 



A. 2.         B. A. 1.   C. 3.   D. 4. 
Câu 3: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. 
CTPT của X là 

A. C4H10O.   B. C5H12O.  C. C4H10O2.  D. C4H8O2. 
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung 
dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với 
H2 bằng 15. CTPT của X là 

A. C2H6O.   B. CH2O.  C. C2H4O.  D. CH2O2. 
Câu 5: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng 
điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là 

A. C4H10O.   B. C4H8O2.  C. C4H10O2.  D. C3H8O. 
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ 
khối của X so với He (MHe

  =  4) là 7,5. CTPT của X là 
A. CH2O2.   B. C2H6.  C. C2H4O.  D. CH2O. 

Câu 7: Hidrocacbon X có 83,33% khối lượng cacbon. Số đồng phân cấu tạo của X là 
   A. 4.    B. 3.   C. 2.   D. 1. 

Câu 8: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng 
điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là 

A. C4H10O.   B. C4H8O2.  C. C4H10O2.  D. C3H8O. 
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ 
khối của X so với He (MHe

  =  4) là 7,5. CTPT của X là 
A. CH2O2.   B. C2H6.  C. C2H4O.  D. CH2O. 

Câu 10: Trong hợp chất CxHyOz thì y luôn luôn chẵn và y ≤ 2x+2 là do 
A. a ≥  0 (a là tổng số liên kết π và vòng trong phân tử). 

B. z ≥  0 (mỗi nguyên tử oxi tạo được 2 liên kết). 
C. mỗi nguyên tử cacbon chỉ tạo được 4 liên kết. 
D. cacbon và oxi đều có hóa trị là những số chẵn. 

Câu 11: Hợp chất hữu cơ có công thức tổng quát CnH2n+2O thuộc loại: 
A. ancol no, đơn chức, mạch hở.   B. anđehit no, hai chức, mạch hở. 
C. axit no, đơn chức, mạch hở.   D.  ancol no, hai chức, mạch hở. 

Câu 12: Một hợp chất X chứa 3 nguyên tố C, H, O có tỷ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 :4. Hợp 
chất X có công thức đơn giản nhất trùng với CTPT. CTPT X là 

   A. C7H8O   B. C8H10O  C. C6H6O2    D. C7H8O2. 
Câu 13: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức 
phân tử của hợp chất là 

A. C3H6O2.   B. C2H2O3.  C. C5H6O2.   D. C4H10O. 
Câu 14. Hai chất CH3–CH2–OH và CH3–O–CH3 khác nhau về  
    A. công thức cấu tạo.                B. công thức phân tử. 
    C. số nguyên tử cacbon.                 D. tổng số liên kết cộng hóa trị. 
Câu 15. Tổng phân tử khối của hai hiđrocacbon liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng bằng 70. Hai 

hiđrocacbon đó là 
A. C2H2 và C3H4.     B. C2H4 và C3H6. 
C. C2H6 và C3H8.     D. C3H4và C4H6. 

Mức độ vận dụng cao:  
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X cần 7,84 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 11 
gam CO2; 4,5 gam nước và 5,3 gam Na2CO3. CTPT của X là 

A. C2H3O2Na.  B. C3H5O2Na .  C. C3H3O2Na .  D. C4H5O2Na . 



Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon trong 0,5 lít hỗn hợp của nó với CO2 bằng 2,5 lít O2 thu 
được 3,4 lít khí. Hỗn hợp này sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn 1,8 lít, tiếp tục cho hỗn hợp khí còn 
lại qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít khí. Các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp 
suất. CTPT của hiđrocacbon là 

A. C4H10.  B. C3H8.   C. C4H8.   D. C3H6. 
Câu 3: Phân tích 0,31 gam hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, N tạo thành 0,44 gam CO2. Mặt khác, 
nếu phân tích 0,31 gam X để toàn bộ N trong X chuyển thành NH3 rồi dẫn NH3 vừa tạo thành vào 100 
ml dung dịch H2SO4 0,4M thì phần axit dư được trung hòa bởi 50 ml dung dịch NaOH 1,4M. Biết 1 lít 
hơi chất X (đktc) nặng 1,38 gam. CTPT của X là 

A. CH5N.  B. C2H5N2.   C. C2H5N.   D. CH6N. 
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện 
nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với mCO2 : mH2O = 44 : 9. Biết MA < 
150. A có công thức phân tử là 

 A. C4H6O.  B. C8H8O.   C. C8H8.   D. C2H2. 
Câu 5: Đốt cháy 0,282 gam hợp chất hữu cơ X, cho sản phẩm đi qua các bình đựng CaCl2 khan và 
KOH dư. Thấy bình đựng CaCl2 tăng thêm 0,194 gam còn bình đựng KOH tăng thêm 0,8 gam.     Mặt 
khác nếu đốt cháy 0,186 gam chất X thì thu được 22,4 ml khí N2 (ở đktc). Biết rằng hợp chất X chỉ 
chứa một nguyên tử nitơ. Công thức phân tử của hợp chất X là 

A. C6H6N2.  B. C6H7N.   C. C6H9N.   D. C5H7N. 
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ chứa C, H, Cl sinh ra 0,22 gam CO2, 0,09 gam H2O. Mặt 
khác khi xác định clo trong hợp chất đó bằng dung dịch AgNO3 người ta thu được 1,435 gam AgCl. Tỉ 
khối hơi của hợp chất so với hiđro bằng 42,5. Công thức phân tử của hợp chất là 

A. CH3Cl.  B. C2H5Cl.   C. CH2Cl2.   D. C2H4Cl2. 
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam 
CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 
20% thể tích không khí. X có công thức phân tử là 

A. C2H7N.  B. C3H9N.   C. CH5N.   D. C4H11N. 
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ X mạch hở cần dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn 
bộ sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O và N2) qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình 
tăng 23,4 gam và có 70,92 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 1,344 lít (đktc). Công thức 
phân tử của X là 

A. C2H5O2N.  B. C3H5O2N.   C. C3H7O2N.   D. C2H7O2N. 
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X cần 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp 
CO2, N2 và hơi nước. Sau khi ngưng tụ hết hơi nước, còn lại 5,6 lít khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 
20,4. Công thức phân tử của X là 

A. C2H7O2N.  B. C3H7O2N.   C. C3H9O2N.   D. C4H9N. 
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi 
trong được 20 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa nữa. Vậy 
X không thể là 

A. C2H6.  B. C2H4.   C. CH4.   D. C2H2. 
 

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO 

Mức độ biết: 
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế metan bằng phương pháp nào sau đây? 

A. Nung natri axetat với vôi tôi xút B. Chưng cất từ dầu mỏ 
C. Tổng hợp trực tiếp từ cacbon và hiđro D. Cracking butan 

Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan? 



A. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 B. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 
C. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 D. CH4, C2H2, C3H4, C4H10 

Câu 3: Thuốc thử thích hợp để phân biệt propan và xiclopropan là 
A. dung dịch KMnO4  B. dung dịch Br2  
C. dung dịch NaOH  D. nước cất 

Câu 4: Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu là do 
A. có phản ứng thế.  B. có nhiều trong tự nhiên. 
C. là chất ít tan trong nước.  
D. cháy toả nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên. 

Câu 5: Ankan X có CTCT là:  (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan X là: 
A. 2-đimetyl-4-metylpentan. B. 2,2,4-trimetylpentan. 
C. 2,4-trimetylpetan.  D. 2,4,4-trimetylpentan. 

Câu 6: Chất X có công thức cấu tạo như sau:  
 
Tên của X là 

A. 2,2-đimetylpentan.   B. 2,3-đimetylpentan. 
C. 2,2,3-trimetylpentan.  D. 2,2,3-trimetylbutan. 

Câu 7: Cho ankan A có tên gọi: 3–etyl–2,4–đimetylhexan. CTPT của A là: 
    A. C11H24  B. C9H20 C. C8H18 D. C10H22 
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hiđrocacbon no? 
    A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. 
    B. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.  
    C. Hiđrocacbon mà trong phân tử chứa 1 nối đôi được gọi là hiđrocacbon no. 

D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có 2 nguyên tố cacbon và hiđro. 
Câu 9: Khi đốt cháy metan trong khí clo sinh ra muội đen và một chất khí làm giấy quỳ tím ẩm hoá 
đỏ. Sản phẩm của phản ứng là:  
 A. CH2Cl2 và HCl B. C và HCl C. CH3Cl và HCl D. CCl4 và HCl 
Câu 10: Cho hỗn hợp các ankan sau : pentan (sôi ở 36oC), heptan (sôi ở 98oC), octan (sôi ở 126oC), 
nonan (sôi ở 151oC). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây ? 

A. Thăng hoa. B. Chiết. C. Kết tinh. D. Chưng cất 
Câu 11: Cho sơ đồ sau: Al4C3 + H2O → khí X. CTPT của X là 
    A. CH4 B. C2H4 C. C2H2  D. C2H6 
Câu 12: Ở điều kiện thường, các hiđrocacbon ở thể khí có số nguyên tử cacbon từ 

A. 1 đến 6. B. 1 đến 4. C. 1 đến 5. D. 2 đến 10. 
Câu 13: Công thức tổng quát của ankan là 
 A. CnH2n (n ≥ 2) B. CnH2n+2 (n ≥ 1) C.  CnH2n-2 (n ≥ 2) D. CnH2n (n ≥ 1) 
Câu 14: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H6. Tên gọi của X là 
 A. etan.  B. metan.  C. propan. D. butan. 
Câu 15: Ankan nào sau đây nhẹ hơn không khí? 
 A. Etan.  B. Metan. C. Propan. D. Butan. 
Mức độ hiểu : 
Câu 1: Một ankan có công thức đơn giản nhất là C2H5 và mạch cacbon không phân nhánh. A có công 
thức cấu tạo: 

A. CH3CH2CH2CH3 B. CH3(CH2)5CH3 C. CH3(CH2)4CH3 D. CH3(CH2)3CH3 
Câu 2: Số lượng đồng phân cấu tạo mạch vòng ứng với CTPT C5H10 là 

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

CH2CH3 CHCH CH3

CH3 CH3



Câu 3: Một hiđrocacbon X có CTPT C8H18 khi tham gia phản ứng thế với clo thu được 1 sản phẩm thế 
monoclo duy nhất. Tên gọi của X là 

A. 2,2,3,3-tetrametylbutan B. 2,5-đimetylhexan 
C. 3,4-đimetylhexan  D. 2,3,4-trimetylpentan. 

Câu 4: Cho các ankan sau đây: CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), 
CH3CH(CH3)CH3 (e). Dãy gồm các ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế monoclo duy nhất khi tác dụng với 
Cl2 trong điều kiện có ánh sáng? 

A. (a), (e), (d). B. (a), (b), (c), (e), (d) C. (b), (c), (d). D. (c), (d), (e). 
Câu 5: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12 là 

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 
Câu 6: Khi clo hóa một ankan thu được hỗn hợp 2 dẫn xuất monoclo và 4 dẫn xuất điclo. Công thức 
cấu tạo của ankan là : 
 A. CH3CH2CH3.  B. (CH3)2CHCH2CH3  
 C. (CH3)3C-CH2CH3  D. CH3CH2CH2CH3 
Câu 7: Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng 
phân của nhau?   
 A. 4   B. 5   C. 2   D. 3    
Câu 8: Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. 
Câu 9: 1 mol ankan khi cháy hết không cho quá 4 mol CO2. Mặt khác A tác dụng với Cl2 trong điều 
kiện chiếu sáng (tỉ lệ mol 1:1) chỉ tạo ra 1 sản phẩm thế monoclo duy nhất. A là  
 A. metan.  B. 2-metylbutan.  C. 2,2-đimetylpropan.  D. butan.  
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức 
phân tử của hiđrocacbon là  
 A. C2H2. B. C2H6. C. C3H8. D. CH4. 
Câu 11: Khi cho propan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính thu được là 
  A. 1-brompropan.   B. 2-brompropan.  
 C. 2,2-đibrompropan.  D. 2,3-đibrompropan. 
Câu 12: Công thức phân tử của ankan có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 36 là 

A. C6H14 B. C4H10 C. C5H12 D. C7H16 
Câu 13: Cho isopentan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 có ánh sáng khuyết tán thu được sản phẩm 
chính monobrom là 

A. CH3CH(CH3)CH2Br B. (CH3)2CHCH2CH2Br 
C. CH3CH2CBr(CH3)2  D. CH3CHBrCH(CH3)2 

Câu 14: Clo hóa một ankan theo tỉ lệ mol 1 : 1 chỉ thu được một dẫn xuất mono clo có tỉ khối đối với 
NO là 4,95. Ankan này là: 
 A. 2,3,3-trimetylpentan B. 2,2,3,3-tetrametylbutan 
 C. 2,3,4-trimetylpentan D. octan 
Câu 15: Ankan X có công thức đơn giản nhất là CH3. Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử X là 

A. 8. B. 4. C. 6. D. 10. 
Mức độ vận dụng thấp 
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 
và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là: 

A. C3H8 và C4H10. B. C4H10 và C5H12 C. C2H6 và C3H8. D. CH4 và C2H6. 
Câu 2: Xicloankan (chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng 
chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất. Công thức cấu tạo phù hợp của A là 
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Câu 3: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong 
dư thấy có 40g kết tủa. CTPT của X là 

A. C3H6 B. C3H8 C. C2H6 D. C4H10 
Câu 4: Clo hoá một ankan thu được một dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 là 39,25. Ankan 
này có CTPT là: 
 A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10                            D. C5H12 
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X có công thức 
phân tử là: 
 A. CH4 B. C2H6 C. C2H4 D. C2H2. 
Câu 6: Hidrocacbon X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 ( đo cùng đk). Khi tác dụng 
với clo tạo một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên là 

A. 2,2-đimetylpropan. B. isobutan C. etan D. propan 
Câu 7: Thể tích CH4 thu được ở (đktc) khi cho 23,04 gam nhôm cacbua tác dụng với lượng nước dư là 

A. 4,48 lít. B. 11,2 lít. C. 22,4 lít. D. 10,752 lít. 
Câu 8: Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp nA : nB = 1 : 4. Khối 
lượng phân tử trung bình là 52,4. Công thức phân tử của hai ankan A và B lần lượt là 

A. C2H6 và C4H10 B. C4H10 và C2H6 C. C5H12 và C6H14 D. C6H14 và C5H12 
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 6,72 lít khí CO2 
(đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là 

A. 5,60. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24. 
 
Câu 10: Đốt cháy 1 mol ankan cần 8 mol O2. Số nguyên tử hiđro trong ankan là: 
 A. 5 B. 8 C. 14 D. 12 
Mức độ vận dụng cao: 
Câu 1: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản 
phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là 

A. 30,8. B. 70. C. 55. D. 15. 
Câu 2: Khi tiến hành craking 3,36 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp T gồm CH4, C2H6, C2H4, 
C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn T thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x 
và y tương ứng là: 

A. 26,4 và 13,5. B. 26,4 và 27. C. 52,8 và 13,5. D. 52,8 và 27. 
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 
10,8 gam H2O. Giá trị của m là 

A. 4. B. 2. C. 8. D. 6. 
Câu 4: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí 

đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 
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 . Công thức phân tử của X 

là: 
A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. 

Câu 5: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí 
CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là 

A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8. 



Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí 
(trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích 
không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là 
 A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít. 
Câu 7:  Đốt cháy hoàn toàn một ankan A thu được 11g CO2 và 5,4g nước. Khi clo hóa A theo tỉ lệ mol 
1:1 tạo thành dẫn xuất monoclo duy nhất . CTCT của A là: 
 A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. (CH3)2CHCH2CH3  
 C. (CH3)3CCH2CH3  D. (CH3)4C 
Câu 8: Đốt 11,2 lít hỗn hợp X gồm ankan A và xicloankan B thấy cần 44,8 lít O2 và thu được 29,12 lít 
CO2 khí đo ở (đktc). Thành phần phần trăm thể tích của A trong X là 
 A. 20%. B. 80%. C. 50%. D. 75%. 
Câu 9: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba 
trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, 
áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là               
 A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. 
Câu 10: Cracking  m gam butan thu được  hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần 
butan chưa bị cracking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là 
 A. 5,8. B. 11,6. C. 2,6. D. 23,2. 

 
CHƯƠNG 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO 

Mức độ biết: 

Câu 1. Cho ankin X có công thức cấu tạo: 
Tên của X là 

CH3C C CH CH3

CH3  
 A. 4-metylpent-2-in. B. 2-metylpent-3-in. C. 4-metylpent-3-in. D. 2-metylpent-4-in. 
Câu 2: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là: 
 A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH. B. K2CO3, H2O, MnO2. 
 C. C2H5OH, MnO2, KOH. D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2. 
Câu 3: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là: 
 A. (-CH2=CH2-)n . B. (-CH2-CH2-)n . C. (-CH=CH-)n.  D. (-CH3-CH3-)n . 
Câu 4: Phương trình phản ứng tổng quát khi đốt cháy  một anken là 

 A. CnH2n + 2  + 
2

13 +n
 O2  →  nCO2 + (n+1)H2O 

 B. C2H2n – 2  + 
2

13 −n
O2   →  nCO2 + ( n – 1)H2O 

 C. C2H2n + 6  + 
2

33 +n
O2  →  nCO2 + ( n +3)H2O 

    D. C2H2n   + 
2

3n
O2  →  nCO2 + nH2O 

Câu 5: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng 
là 
 A CH3CHBrCH=CH2.  B. CH3CH=CHCH2Br.  
 C. CH2BrCH2CH=CH2.  D. CH3CH=CBrCH3 

Câu 6: Ở điều kiện thường etilen có khả năng tác dụng với dung dịch KMnO4 để chuyển thành 
 A. etilen glicol. B. axit oxalic. C. kali oxalat. D. CO2 và H2O.  
Câu 7: Với chất xúc tác HgSO4, ở nhiệt độ thích hợp, khi hiđrat hóa etin thu được sản phẩm 
 A. CH3–COOH. B. CH3–CHO. C. CH3–CO–CH3. D. CH2=CHOH.  



Câu 8: Đốt cháy  axtilen. Tỉ lệ mol giữa H2O và CO2 sinh ra là 
 A. 2:1 B. 1:1 C. 1:2 D. 1:3 
Câu 9: Anken là những hiđrocacbon 
 A. không no. 
 B. không no, có một nối đôi trong phân tử. 
 C. không no, có một nối ba trong phân tử. 
 D. không no, mạch hở có một nối đôi trong phân tử. 
Câu 10: Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân hình học? 
 A. CHCl=CHCl      B. CH3CH=CHCH3     C. CH3CH=CHC2H5 D. (CH3)2C=CHCH3  
Câu 11. Chất nào không tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 trong amoniac? 
 A. But-1-in. B. But-2-in. C. Propin. D. Etin. 
Câu 12. Phản ứng đặc trưng của các hiđrocacbon không no là 
 A. thế. B. cộng. C. tách. D. cháy. 
Câu 13. Trong các chất dưới đây, chất nào có tên gọi là đivinyl? 

 A. CH2=CH–CH=CH2  B. CH2=CH–CH2–CH=CH2 
 C. CH3–CH=CH–CH3  D. CH2=CH–CH=CH–CH3 

Câu 14. Cao su buna là sản phẩm trùng hợp chủ yếu của 
 A. buta-1,3-đien.  B. isopren. C. buta-1,4-đien. D. but-2-en. 

Câu 15. Chất nào sau đây làm  mất màu dung dịch brom? 
 A. Butan. B. But-1-en. C. Cacbon đioxit. D. Metylpropan. 

Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 →  X + NH4NO3.  X có công thức cấu 
tạo là 

 A. CH3-CAg≡CAg.  B. CH3-C≡CAg. C. AgCH2-C≡CAg. D. CH3-C≡CH. 
Câu 17: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su buna có cấu tạo là  

   A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.  
 C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n. D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n. 

Câu 18: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop thì sản phẩm nào 
sau đây là sản phẩm chính? 

 A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. C. CH3-CH2-CHBr-CH3. 
 B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . D. CH3-CH2-CH2-CH2Br. 

Câu 19: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là 
 A. isohexan.  B. 3-metylpent-3-en.  
 C. 3-metylpent-2-en.  D. 2-etylbut-2-en. 
Câu 20: Khi đốt cháy hoàn toàn ankin thì: 
 A.

2H O
n  = 

2CO
n             B. 

2H O
n  =2 

2CO
n                  C. 

2H O
n  > 

2CO
n                   D.

2H O
n <  

2CO
n                   

Mức độ hiểu: 
Câu 1: Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và 
liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Licopen có: 
 A. 1 vòng; 12 nối đôi.  B. 1 vòng; 5 nối đôi.    
 C. 4 vòng; 5 nối đôi.     D. mạch hở; 13 nối đôi. 
Câu 2: Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và but-1-en vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng 
nào sau đây? 
 A. Màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra.     
 B. Màu của dung dịch nhạt dần, và có khí thoát ra. 
 C. Màu của dung dịch mất hẳn, không còn khí thoát ra.    
 D. Màu của dung dịch không đổi. 



Câu 3: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng 
phân tử của X. Các chất  X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng  
 A. ankađien. B. anken. C. ankin. D. ankan. 
Câu 4: Công thức phân tử của buta-1,3-đien và isopren lần lượt là 
 A. C4H6 và C5H10. B. C4H4 và C5H8. C. C4H6 và C5H8. D. C4H8 và C5H10. 
Câu 5: Cho dãy chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là 1 phản ứng): CH4  →   A   →  B  →   C  →   Cao su 
buna. Công thức phân tử của B là  
 A. C4H6. B. C2H5OH. C. C4H4. D. C4H10. 
Câu 6: Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản 
ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dung dịch AgNO3/NH3? 
 A. etan. B. etilen. C. axetilen. D. xiclopropan. 
Câu 7: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? 
  A. CH2=CH-CH=CH2  B. CH3-CH=CH-CH=CH2 
 C. CH3-CH=C(CH3)2  D. CH2=CH-CH2-CH3  
Câu 8: Để phân biệt axetilen với etilen ta dùng phản ứng 
 A. cộng với dung dịch brom.  
 B. thế của axetilen với dung dịch bạc nitrat trong amoniac. 
 C. oxi hóa không hoàn toàn.    
 D. trùng hợp. 
Câu 9: C2H4 và C2H2 phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây? 
 A. H2, NaOH, dung dịch HCl.  
 B. CO2, H2, dung dịch KMnO4.  

 C. Dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3/NH3 dư.  
 D. Dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch KMnO4. 
Câu 10: Nếu chỉ dùng AgNO3 trong dung dịch NH3 làm thuốc thử thì phân biệt được: 
 A. But-1-in và etan. B. But-2-in và etilen. C. But-1-in và propin. D. Etan và propilen. 
Mức độ vận dụng thấp: 
Câu 1: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? 
 A. 2-metylbut-2-en.  B. 2-clo-but-1-en.  
 C. 2,3-điclobut-2-en.  D. 2,3-đimetylpent-2-en. 
Câu 2: Có bao nhiêu anken ở thể khí (đktc) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ 
cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? 
 A. 2. B.  1. C. 3. D. 4. 
Câu 3: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là 
 A. 2-metylpropen và but-1-en. B. propen và but-2-en.  
 C. eten và but-2-en.  D. eten và but-1-en.  
Câu 4: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp? 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 5: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8?      
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4   
Câu 6: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa 
AgNO3/NH3 dư)? 
 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.  
Câu 7: Dẫn từ từ 8,4 gam hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2, 
khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. m có giá trị là    
 A. 12. B. 24. C. 36. D. 48. 



Câu 8: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy 
khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là: 
 A. 25% và 75%. B. 33,33% và 66,67%. C. 40% và 60%. D. 35% và 65%. 
Câu 9: Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là  
 A. (-CH2-C(CH3)-CH-CH2-)n. C. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .  
 B. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n. D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n . 
Câu 10: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 
0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là  
 A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. 
Mức độ vận dụng cao: 
Câu 1: Trong số các hiđrocacbon mạch hở sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, những hiđrocacbon nào có 
thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3?   
 A. C4H10 ,C4H8. B. C4H6, C3H4. C. Chỉ có C4H6. D. Chỉ có C3H4.  
Câu 2: Tỉ khối của hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn 
toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần 
lượt là: 
 A. CH4 và C2H4.   B. C2H6 và C2H4.  C. CH4 và C3H6. D. CH4 và C4H8 
Câu 3: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-
CH3,CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là  
 A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. 
Câu 4: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C2H4 →  CH2Cl–CH2Cl →   C2H3Cl →   PVC. 
Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000 kg PVC là 
 A. 280 kg. B. 1792 kg. C. 2800 kg. D. 179,2 kg. 
Câu 5: Một hỗn hợp X gồm 1 anken A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. X có khối lượng là 
12,4 gam, có thể tích là 6,72 lít. Các thể tích khí đo ở đktc. CTPT và số mol A, B trong hỗn hợp X là: 
 A. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. B. 0,1 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4. 
 C. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4. D. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. 
Câu 6: 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được 
một ancol duy nhất. A có tên là 
 A. etilen. B. but - 2-en. C. 2,3-Đimetylbut-2-en. D. hex- 2-en. 
Câu 7 : Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình 
brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là 

A. C4H8. B. C5H10. C. C3H6. D. C2H4 

Câu 8: Tỉ khối của hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn 
toàn 4,48 lít X thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken là   
 A. CH4 và C2H4.    B. C2H6 và C2H4.  C. CH4 và C3H6. D. CH4 và C4H8. 
Câu 9: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 
trong NH3 thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của 
a là  
 A. 0,46. B. 0,22. C. 0,34. D. 0,32. 
Câu 10: X, Y, Z là 3 hiđrocacbon ở thể khí trong điều kiện thường, khi phân hủy mỗi chất X, Y, Z đều 
tạo ra C và H2, thể tích H2 luôn gấp 3 lần thể tích hiđrocacbon bị phân hủy và X, Y, Z không phải là 
dồng phân. CTPT của 3 chất là 
 A. C2H6 ,C3H6 C4H6. B. C2H2 ,C3H4 C4H6. C. CH4 ,C2H4 C3H4. D. CH4 ,C2H6 C3H8. 
 

CHƯƠNG 7:  HIĐROCACBON THƠM 
Mức độ biết: 
Câu 1: Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím? 



 A. Dung dịch KMnO4 bị mất màu. B. Có kết tủa trắng. 
 C. Có sủi bọt khí.  D. Không có hiện tượng gì. 
Câu 2: Hiđrocacbon X có công thức cấu tạo 

                                   

CH3

CH3  
Tên của X là 
 A. 1,4-đimetylbenzen.     B. đimetylbenzen. C. 1,3-đimetylbenzen.     D. xilen. 
Câu 3: Stiren có công thức cấu tạo nào dưới đây? 
 A. C6H5CH3 B.CH3C6H4CH3    C. C6H5CH2 - CH3 D. C6H5CH = CH2  
Câu 4: Cho benzen tác dụng với Cl2 dư thu được dẫn xuất clo A. A là 
 A. C6H5Cl.            B. p-C6H4Cl2.          C. C6H6Cl6.             D. m-C6H4Cl2. 
Câu 5: Toluen không phản ứng với chất nào sau đây? 
 A. Dung dịch brom. B. KMnO4/t

0.. C. HNO3/H2SO4(đặc). D. H2/Ni,t0.  
Câu 6: Tính chất đặc trưng của hiđrocacbon thơm là  
 A. dễ tham gia phản ứng cộng, oxi hóa, trùng hợp. 
 B. tham gia phản ứng cộng, khó tham gia phản ứng thế. 
 C. dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng, bền với các chất oxi hóa. 
 D. chỉ tham gia phản ứng thế. 
Câu 7: Tính chất nào không phải của toluen? 
 A. Tác dụng với dung dịch Br2 (Fe).                            B. Tác dụng với Cl2 (as). 
 C. Tác dụng với dung dịch KMnO4, t

0.                        D. Tác dụng với dung dịch Br2. 
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về stiren? 
 A. Là chất lỏng, không màu, không tan trong nước. 
 B. Làm mất màu dung dịch brom. 
 C. Là đồng đẳng của benzen. 
 D. Có thể tham gia phản ứng trùng hợp. 
Câu 9: Sản phẩm nitro hóa hợp chất metylbenzen (toluen) theo tỉ lệ mol 1:3 là 
 A. nitrotoluen.  B. Trinitrotoluen.  
 C. Đinitrotoluen.  D. 2,4,6-trinitrotoluen. 
Câu 10: Kết luận nào sau đây không đúng? 
 A. Stiren không làm mất màu dung dịch thuốc tím. 
 B. Stiren còn có tên là vinylbenzen. 
 C. Các nguyên tử trong phân tử stiren cùng nằm trên một mặt phẳng . 
 D. Stiren vừa có tính chất giống anken vừa có tính chất giống benzen. 
Câu 11: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 
 A. propen. B. axetilen. C. toluen. D. stiren. 
Câu 12: Vòng benzen có sẵn nhóm thế hút electron thì phản ứng thế vào vòng sẽ ưu tiên xảy ra ở vị trí 
 A. ortho. B. para. C. meta. D. ortho và para. 
Câu 13: Hợp chất nào trong số các hợp chất sau thuộc dãy đồng đẳng aren? 
 A. C9H10 B. C7H8 C. C8H8  D. C7H10 . 
Câu 14: (CH3)2CHC6H5  có tên gọi là 
   A. propylbenzen           B. propylbenzen        C. isopropylbenzen         D. đimetylbenzen 
Câu 15: C7H8 có số đồng phân thơm là 



 A.1.      B. 2.         C.3.            D. 4. 
Câu 16: Nhận xét hay kết luận nào sau đây đúng? 
 A. Benzen và đồng đẳng chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế. 
 B. Benzen và đồng đẳng chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng. 

C. Benzen và đồng đẳng vừa có khả năng tham gia phản ứng thế, vừa có khả năng tham gia phản 
ứng cộng. 

 D. Benzen và đồng đẳng không có khả năng tham gia phản ứng thế, cũng không có khả năng tham 
gia phản ứng cộng. 
Câu 17: Phản ứng nào sau đây không xảy ra? 
 A. Benzen + Cl2 (as).       B. Benzen + H2 (Ni, t0).     
 C. Benzen + Br2 (dd).    D. Benzen + HNO3 /H2SO4 (đ). 
Câu 18: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt được 
 A. metan và etan.  B. toluen và stiren.  
 C. etilen và propilen.  D. etilen và stiren. 
Câu 19: Gốc C6H5-CH2- có tên gọi là 
 A. phenyl.              B. vinyl.                 C. anlyl.                   D. benzyl. 
Câu 20: Nhận xét nào sau đây đúng?  
 A. Benzen và anken thuộc cùng dãy đồng đẳng vì chúng đều có phản ứng cộng hidro. 

B. Các nguyên tử trong phân tử benzen cũng như các nguyên tử trong phân tử etilen đều nằm trên 
một mặt phẳng. 

 C. Benzen thuộc loại hidrocacbon no vì nó không tác dụng được với dung dịch brom. 
 D. Benzen còn được goi là hexa-1,3,5-trien. 
Mức độ hiểu: 
Câu 1: Hợp chất thơm C8H10 có bao nhiêu đồng phân? 
 A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. 
Câu 2: A có công thức phân tử là C8H8, tác dụng với dung dịch  KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 
2 chức. 1 mol A tác dụng tối đa với: 
 A. 4 mol H2; 1 mol Br2 (dung dịch).     B. 3 mol H2; 1mol Br2 (dung dịch).   
 C. 3 mol H2; 3 mol Br2 (dung dịch).     D. 4 mol H2; 4 mol Br2 (dung dịch).  
Câu 3: Một hiđrocacbon thơm  X có %C trong phân tử là: 90,57%. CTPT của X là 
 A. C6H6. B. C8H10. C. C7H8. D. C9H12. 
Câu 4:  Thuốc thử dùng để phân biệt được các chất benzen, stiren, etylbenzen là 
 A. Dung dịch KMnO4. B. Dung dịch brom. C. Oxi không khí. D. Dung dịch HCl. 
Câu 5: Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 
 A. O2, Cl2, HBr.  B. Dung dịch brom, H2, Cl2.  
 C. H2, Cl2, HNO3 đặc.  D. H2, KMnO4, C2H5OH. 
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về benzen? 
A. Là chất lỏng không màu, không tan trong nước. 
B. Là dung môi hòa tan một số chất vô cơ, hữu cơ. 
C. Là chất khí có mùi thơm. 
D. Không màu làm mất màu dung dịch thuốc tím. 
Câu 7: Cho các chất C6H5CH3 (1), p-CH3C6H4C2H5 (2), C6H5C2H3 (3), o-CH3C6H4CH3 (4). Dãy gồm 
các chất đồng đẳng của benzen là: 
 A.(1), (2) và (3).      B.(2), (3) và (4).        C. (1), (3) và (4).         D. (1), (2) và (4). 
Câu 8: Có 4 tên gọi o-xilen; o-đimetyl benzen; etylbenzen; 1,2-đimetylbenzen. Đó là tên gọi của bao 
nhiêu chất? 
  A.1. B. 2. C. 3. D. 4. 



Câu 9: Cho sơ đồ: benzen → X → Y → polistiren. X, Y lần lượt là: 
 A. C6H4(CH3)2 , C6H5-CH=CH2 B. C6H5CH2CH2CH3 , C6H5-CH=CH2 
 C. C6H5CH3 , C6H5-CH=CH2 D. C6H5CH2CH3 , C6H5-CH=CH2 

Câu 10: Để nhận biết axetilen, toluen và stiren, người ta dùng dung dịch 
 A. brom.  B. AgNO3/NH3.  
 C. KMnO4.  D. Br2 và AgNO3/NH3.   
Mức độ vận dụng thấp: 
Câu 1: Cho 5,2 gam stiren tác dụng với nước brom. Khối lượng brom tối đa có thể phản ứng được là 
 A. 8 gam.  B. 24 gam.  C. 16 gam.  D. 32 gam.  
Câu 2: 13 gam hỗn hợp gồm benzen và stiren làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom. Tỉ lệ 
mol benzen và stiren trong hỗn hợp ban đầu là 
 A. 1:1. B. 1:2. C. 2:1. D. 2:3. 
Câu 3: Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen là 
 A. 84 lít. B. 74 lít. C. 82 lít. D. 83 lít. 
Câu 4: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) 
hiệu suất phản ứng đạt 80% là 
 A. 14 gam. B. 16 gam. C.  18 gam. D. 20 gam. 
Câu 5: Điều chế benzen bằng cách trùng hợp hoàn toàn 5,6 lit axetylen (đktc) thì lượng benzen 
thu được là 
 A. 26 gam. B. 13 gam. C. 6,5 gam. D. 52 gam. 
Câu 6: Hiđrocacbon thơm A có công thức phân tử là C8H10. Biết khi nitro hoá A chỉ thu được 1 
dẫn xuất mononitro. A là 
 A. o-xilen. B. m-xilen. C. p-xilen.  D. etylbenzen. 
Câu 7: Cho các hiđrocacbon: propan, propen, axetien, benzen, toluen, xiclohexan. Các 
hiđrocacbon có thể cho phản ứng thế clo trong điều kiện có ánh sáng là:  
 A. Propan, propen, toluen, xiclohexan. B. Propan, benzen, toluen, axetilen.  
 C. Propan, benzen, xiclohexan.  D. Propan. toluen, xiclohexan.  
Câu 8: Thể tích H2 tối đa (lít, đktc) phản ứng hết với  5,2 gam stiren (xúc tác Ni) là 
 A. 2,24.  B. 4,48.  C. 6,72.  D. 8,96.  
Câu 9: Cho benzen tác dụng với clo (xúc tác Fe), khí sinh ra được hòa tan vào nước rồi cho tác dụng 
với dung dịch AgNO3. Hiện tượng xảy ra là  
  A. dung dịch chuyển màu vàng. B. Xuất hiện kết tủa trắng. 
  C. Xuất hiện kết tủa vàng. D. Không có hiện tượng gì. 
Câu 10: Đốt cháy một ankylbenzen cần a mol O2 thu được 0,9 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Giá trị của x 
là 
 A. 1,5. B. 1. C.  1,3. D. 1,2. 
Mức độ vận dụng cao: 
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp X gồm benzen và toluen thu được 0,65 mol CO2 và 
0,35 mol H2O. Thành phần % về số mol của benzen là 
 A. 40%. B. 25%. C.  35%. D. 50%. 
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X cho CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ 1,75:1 về thể tích. Cho 
bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,76g oxi trong cùng điều 
kiện. Ở nhiệt độ phòng, X không làm mất màu nước brom nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 khi 
đun nóng. X là 
 A. stiren. B. toluen. C. etyl benzen D. p-xilen 
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng, thu được 6,72 lít 
CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Chúng thuộc dãy đồng đẳng của 



 A. ankan. B. Anken. C. Ankin. D. Benzen. 
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn a gam  hidrocacbon X thu được a gam  nước. Trong phân tử X có vòng 
benzen. X không tác dụng được với brom khi có mặt bột sắt, còn khi tác dụng với brom đun nóng tạo 
thành dẫn xuất chứa 1 nguyên tử brom duy nhất. Tỉ khối hơi của X so với không khí có giá trị trong 
khoảng từ 5 - 6. Tên gọi của X là 
 A. hexametlbenzen. B. toluen. C. etylbenzen. D. đietylbenzen. 
Câu 5: Chất A là 1 đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hòa toàn 13,25 gam chất A cần vừa đủ 29,4 lít 
oxi (đktc). Công thức phân tử của A là 
 A. C7H8. B. C9H8.  C. C8H10  D. C7H7 
Câu 6: Hai hiđrocacbon A và B đều có CTPT là C6H6 và A có mạch C không nhánh. A làm mất màu 
dung dịch brom và dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường; B không phản ứng với cả 2 dung dịch trên 
nhưng tác dụng với hiđro dư tạo ra D có CTPT là C6H12. A tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong 
amoniac tạo thành kết tủa E có CTPT là C6H4Ag2. A và B là: 
 A. Hex-2,4-điin và benzen. B. Hex-1,5-điin và benzen.  
 C. Hex-1,3-điin và benzen. D. Hex-1,4-điin và benzen. 
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hiđrocachon (B) thu được 1,32 gam CO2 và 0,27 gam nước. Biết 
(B) không phản ứng với dung dịch KMnO4 cũng như dung dịch brom, công thức phân tử (B) là  
 A. C7H8. B. C6H6. C. C8H10. D. C9H12. 
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam một ankylbenzen thu được 0,35 mol CO2 và  0,2 mol H2O. Giá trị 
m là 
 A. 4,6. B. 9,2. C.  4,4. D. 92. 
Câu 9: Hiđrocarbon X có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng 
X trong dung dịch thuốc tím tạo thành hợp chất C7H5KO2 (Y). Cho Y tác dụng với dung dịch axit 
clohiđric tạo thành hợp chất C7H6O2.  X có tên gọi là 
 A. etylbenzen.         B. 1,2-đimetylbenzen.   C. 1,3-đimetylbenzen.   D. 1,4-đimetylbenzen. 
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 26,5 gam hiđrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng của benzen thu được 
5,6 lít CO2 (đktc). Biết A khi phản ứng với Br2 (xúc tác : Fe) chỉ thu được 1 dẫn xuất monobrom. 
A là 
 A. m-đimetylbenzen.  B. p-đimetylbenzen. 
 C. 1,3,5-trimetylbenzen. D. 3-etyl-toluen. 
 

CHƯƠNG 8: ANCOL - PHENOL 
Mức độ biết: 
Câu 1: Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic?  

A. Na, HCl, CH3OH.       B. Cu(OH)2, K, HNO3.    
C. NaOH, H2SO4, CH3OH.     D. Cu, Na, HCl. 

Câu 2: Ancol X có công thức phân tử là C4H10O. Số đồng phân cấu tạo của X là  
 A. 5.                                  B. 4.                            C. 6.                                 D. 8. 
Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của etanol? 
 A. Dùng làm nguyên liệu sản xuất đietyl ete, axit axetic. 
 B. Dùng làm dung môi để pha chế vecni, dược phẩm.  
 C. Dùng làm nguyên liên cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm 
 D. Dùng làm phẩm nhuộm.  
 Câu 4: Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở là  

A. CnH2n+1OH (n≥1).        B. CnH2nOH (n≥1).         
C. CnH2n-1 OH (n≥1).        D. CnH2n-2OH (n≥1).    

Câu 5: Chất nào sau đây không phải là hợp chất của phenol?  



 A. C6H5 OH.                   B. CH3-C6H4OH.            C. C6H5-CH2OH.               D. C2H5-C6H4OH.  
Câu 6: Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là  
    A. 4-etylpentan-2-ol.     B. 2-etylbutan-3-ol.  
 C. 3-etylhexan-5-ol.  D. 3-metylpentan-2-ol. 
Câu 7: Khi cho dung dịch brom vào lọ đựng phenol thì xuất hiện 
 A. kết tủa đen.                             B. kết tủa trắng.  
 C. kết tủa vàng.    D. kết tủa đỏ nâu.   
Câu 8: Cho các ancol (1) (CH3)2CHOH ; (2) CH3CH2OH ; (3) (CH3)3COH. Bậc của các ancol lần lượt 
là:  
     A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 2. C. 2, 1, 3. D. 2, 3, 1. 
Câu 9:  Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây gọi là phương pháp sinh hóa? 
     A. Anđehit axetic. B. Etylclorua. C. Tinh bột. D. Etilen. 
Câu 10: Một chai đựng ancol etylic có nhãn ghi 25o có nghĩa là  
     A. cứ 100 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất. 
     B. cứ 100 gam dung dịch thì có 25 ml ancol nguyên chất. 
     C. cứ 100 gam dung dịch thì có 25 gam ancol nguyên chất. 
     D. cứ 75 ml nước thì có 25 ml ancol nguyên chất. 
Câu 11: Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì  sản phẩm chính thu được là  
    A. but-2-en. B. đibutyl ete. C. đietyl ete. D. but-1-en. 
Câu 12: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được số 
ete tối đa là  
 A. 6. B. 4. C. 5. D. 3. 
Câu 13: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa 
phenol với 
 A. dung dịch NaOH.  B. Na kim loại.  
 C. nước Br2.  D. H2 (Ni, nung nóng). 
Câu 14: Phenol tác dụng được với chất nào sau đây?  
 A. HCl.                      B. Na2SO4.                      C. NaOH.                        D. CH3COOH.  
Câu 15: Để phân biệt ancol etylic và glixerol ta dùng thuốc thử nào sau đây?  
 A. NaOH                  B. Na                           C. Cu(OH)2                     D. HCl  
Câu 16: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?  
 A. Phenol                       B. Etanol                      C. Đimetyl ete                 D. Metanol  
Câu 17: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của phenol?  
 A. Dùng sản xuất nhựa urefomanđehit.         B. Dùng sản xuất chất diệt cỏ. 
 C. Dùng sản xuất chất diệt nấm mốc               D. Dùng sản xuất glixerol  
Câu 18: Ancol nào sau đây bị oxi hóa tạo hợp chất anđehit?  

A. CH3CH2OH          B. CH3CH(OH)CH3     
  

B. C. (CH3)3COH        D. CH3CH2C(CH3)2OH  
Câu 19: Cặp chất nào sau đây khi thực hiện phản ứng tách nước chỉ thu được hỗn hợp hai anken? 
 A. Etanol, propan-1-ol.                                B. Etanol, butan-2-ol.     
 C. Propan-2-ol, butan-2-ol.                           D. Propan-1-ol, pentan-2-ol. 
Câu 20: Chất nào sau đây tan vô hạn trong nước? 
 A. Etyl clorua.           B. Ancol etylic.              C. Phenol.                      D. Etan.  
Mức độ hiểu: 
Câu 1: Cho các hóa chất dưới đây: (1) Na, (2) dung dịch NaOH, (3) nước brom. Hóa chất dùng để 
phân biệt 2 lọ mất nhãn chứa dung dịch phenol và benzen là:  



 A. 1 hoặc 2. B. 1 hoặc 3. C. 2 hoặc 3. D. 1, 2 hoặc 3. 
Câu 2: A là hợp chất hữu cơ công thức phân tử là C7H8O2.  A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:2. Vậy A 
thuộc loại hợp chất nào dưới đây? 
    A. Điphenol.  B. Axit cacboxylic  
 C. Este của phenol.  D. Vừa ancol, vừa phenol. 
Câu 3: Thứ tự tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm -OH của các hợp chất: phenol, 
etanol, nước là 
    A. etanol, nước, phenol.  C. nước, phenol, etanol.   
 B. etanol, phenol, nước.   D. phenol, nước, etanol. 
Câu 4: Cho 2 phản ứng: (1) 2CH3COOH  +  Na2CO3 → 2CH3COONa  +  H2O  +  CO2 
                                        (2)  C6H5ONa  +  CO2 + H2O  → C6H5OH  +  NaHCO3 
Hai phản ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3

-  
     A. tăng dần.  B. giảm dần.  
 C. không thay đổi.  D. vừa tăng vừa giảm. 
Câu 5: Cho dãy các chất: phenol, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản 
ứng được với dung dịch NaOH là 
     A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. 
Câu 6: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: 
    A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.  
 B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. 
    C. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.  
 D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. 
Câu 7: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào 2 ống nghiệm chứa một ít dung dịch 
HCOONa và một ít dung dịch C6H5ONa rồi lắc mạnh là: 
    A. Có sự phân lớp; dung dịch trong suốt hóa đục. 
 B. Dung dịch trong suốt hóa đục. 
    C. Có  phân lớp; dung dịch trong suốt.                  
 D. Xuất hiện sự phân lớp ở cả 2 ống nghiệm. 
Câu 8: Chất có công thức phân tử nào dưới đây có thể tác dụng được với Na và NaOH? 
    A. C5H8O. B. C6H8O. C. C7H10O. D. C9H12O. 
Câu 9: Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C7H8O. X tác dụng với Na và NaOH; Y 
tác dụng với Na, không tác dụng NaOH; Z không tác dụng với Na và NaOH. Công thức cấu tạo của X, 
Y, Z lần lượt là: 
    A. C6H4(CH3)OH; C6H5OCH3; C6H5CH2OH. B. C6H5OCH3; C6H5CH2OH; C6H4(CH3)OH. 
    C. C6H5CH2OH; C6H5OCH3; C6H4(CH3)OH. D. C6H4(CH3)OH; C6H5CH2OH; C6H5OCH3. 
Câu 10: Cho các hợp chất sau: (I) CH3CH2OH, (II) C6H5OH, (III) NO2C6H4OH. Phát biểu nào sau đây 
không đúng? 
    A. Cả 3 chất đều có nguyên tử H linh động. 
    B. Cả 3 đều phản ứng được với dung dịch bazơ ở điều kiện thường. 
   C. Chất (III) có nguyên tử H linh động nhất. 
   D. Thứ tự linh động của nguyên tử H được sắp xếp theo chiều như sau: III  >  II  > I. 
Mức độ vận dụng thấp: 
Câu 1: Một ancol no đơn chức có chứa 13,04%  khối lượng hiđro. CTPT của ancol là:  
     A. C6H5CH2OH. B. CH3OH. C. C2H5OH. D. CH2=CHCH2OH 
Câu 2: Ancol đơn chức A cháy cho mCO2 : mH2O = 11: 9. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A rồi hấp thụ 
toàn bộ sản phẩm cháy vào 600 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì lượng kết tủa là 
    A. 11,48 gam. B. 59,1 gam. C. 39,4 gam. D. 19,7 gam. 



Câu 3: X là một ancol no, mạch hở. Để đốt cháy 0,05 mol X cần 4 gam oxi. X có công thức là 
    A. C3H5(OH)3. B. C3H6(OH)2. C. C2H4(OH)2. D. C4H8(OH)2. 
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn ancol X được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3: 4. Thể tích oxi cần 
dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích CO2 thu được (đo cùng điều kiện). X là  
    A. C3H8O. B. C3H8O2. C. C3H8O3. D. C3H4O. 
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một ancol no, mạch hở X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 
6,6 gam CO2. Công thức của X là  
   A. C3H5(OH)3. B. C3H6(OH)2. C. C2H4(OH)2. D. C3H7OH. 
Câu 6: Đốt cháy một lượng ancol A cần vừa đủ 26,88 lít O2 ở đktc, thu được 39,6 gam CO2 và 21,6 
gam H2O. A có công thức phân tử là 
    A. C2H6O. B. C3H8O. C. C3H8O2. D. C4H10O. 
Câu 7: Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 78% thì từ 400 gam bezen có thể điều chế được tối đa bao 
nhiêu gam phenol?  
    A. 376 gam. B. 312 gam. C. 618 gam. D. 320 gam. 
Câu 8: X là hỗn hợp gồm phenol và metanol. Đốt cháy hoàn toàn X được nCO2 = nH2O. Phần trăm 
khối lượng metanol trong X là 
    A. 25%. B. 59,5%. C. 50,5%. D. 20%. 
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một ancol no, mạch hở X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 
6,6 gam CO2. Công thức của X là  
   A. C3H5(OH)3. B. C3H6(OH)2. C. C2H4(OH)2. D. C3H7OH. 
Câu 10: X là hỗn hợp 2 ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, có tỷ lệ khối lượng 1:1. Đốt cháy hết X 
được 21,45 gam CO2 và 13,95 gam H2O. Vậy X gồm 2 ancol là: 
    A. CH3OH và C2H5OH.  B. CH3OH và C4H9OH.  
    C. CH3OH và C3H7OH.  D. C2H5OH và C3H7OH.  
Mức độ vận dụng cao: 
Câu 1: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46º là 
(biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) 
    A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C. 6,0 kg. D. 4,5 kg. 
Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn 
toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là:  
     A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. B. C2H5OH và C4H9OH.  
     C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2. D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. 
Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí 
CO2(ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:   
     A. m = 2a - V/22,4.  B. m = 2a - V/11,2.  
 C. m = a + V/5,6.  D. m = a - V/5,6. 
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt 
khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh 
lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là:  
     A. 9,8 và propan-1,2-điol. B. 4,9 và propan-1,2-điol.  
     C. 4,9 và propan-1,3-điol. D. 4,9 và glixerol 
Câu 5: Oxi hóa ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là 
xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là: 
    A. CH3CHOHCH3.      B. CH3COCH3.  
 C. CH3CH2CH2OH.  D. CH3CH2CHOHCH3. 
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức X, Y là đồng đẳng liên tiếp thu 
được 11,2 lít CO2 cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 2,24 lít H2 (ở 
đktc). Công thức phân tử của 2 ancol trên là: 



     A. C2H5OH; C3H7OH.  B. CH3OH; C3H7OH.  
     C. C4H9OH; C3H7OH.  D. C2H5OH ; CH3OH. 
Câu 7: Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, 
axit, ancol dư và nước. Hỗn hợp này tác dụng với Na sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Phần trăm ancol bị 
oxi hóa là 
    A. 25%. B. 50%. C. 75%. D. 90%. 
Câu 8: X là chất hữu cơ có công thức phân tử CxHyO. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ toàn 
bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong thấy có 30 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa đem đun nóng phần nước 
lọc thấy có 20 gam kết tủa nữa. Biết X vừa tác dụng Na, vừa tác dụng NaOH. Công thức phân tử của X 
là 
     A. C6H6O. B. C7H8O. C. C7H8O2. D. C8H10O. 
Câu 9: Anken X có công thức phân tử là C5H10. X không có đồng phân hình học. Khi cho X tác dụng 
với KMnO4 ở nhiệt độ thấp thu được chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C5H12O2. Oxi hóa nhẹ Y 
bằng CuO dư thu được chất hữu cơ Z không có phản ứng tráng gương. X là  
    A. 2-metylbuten-2.  B. but-1-en. C. 2-metylbut-1-en. D. but-2-en.  
Câu 10: Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một rượu đơn chức, no X phản ứng với Na thì thu 
được 8,96 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9,8 gam 
Cu(OH)2. Công thức  phân tử của X là              
    A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. CH3OH. D. C4H9OH. 
 

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC 
Mức độ biết: 
Câu 1. Công thức tổng quát của anđehit đơn chức no, mạch hở là  
 A. CnH2n-2O B. CnH2nO (n ≥ 2) C. CnH2nO (n ≥ 1)  D. CnH2n+2O 
Câu 2. Công thức tổng quát của axit đơn chức, no, mạch hở là  
 A. CnH2n-2O2 B. CnH2nO2 (n ≥ 2) C. CnH2nO2 (n ≥ 1)  D. CnH2n+2O2 
Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc 
nguyên tử H. 

 B. Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm CHOH.  
 C. Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CHO liên kết với gốc hiđrocacbon. 

D. Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CHO liên kết trực tiếp với một nguyên tử C. 
Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm caboxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử 
C hoặc nguyên tử H. 

 B. Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm –COOH.  
C. Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –COOH liên kết với gốc hiđrocacbon. 
D. Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –COOH liên kết trực tiếp với một 
nguyên tử C. 

Câu 5. HCHO có tên gọi đúng là 
 A. axetanđehit.  B. fomanđehit.  C. anđehit oxalic.  D. anđehit valeric.  
Câu 6. Butanal có công thức là  
 A. C3H7CHO.  B. CH3[CH2]2CHO.  C. C4H9CHO.  D. CH3CH2CHO.  
Câu 7. Axit valeric có công thức là  
 A. CH3COOH.  B. CH3[CH2]3COOH.  C. C2H5COOH.  D. HCOOH.  
Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở điều kiện thường, HCHO, CH3CHO, C2H5CHO là những chất khí và tan rất tốt trong nước. 



B. Ở điều kiện thường, tất cả các axit cacboxylic đều ở trạng thái lỏng hoặc rắn tan tốt trong nước.  
 C. Dung dịch anđehit fomic bão hòa gọi là fomalin. 
 D. Độ tan trong nước của các anđehit tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối. 
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Anđehit fomic là chất khí, không màu, có mùi xốc khó chịu, tan nhiều trong nước.  
 B. Dung dịch chứa khoảng 40% anđehit fomic trong nước được gọi là fomalin 
 C. Dung dịch fomon được dùng làm chất tẩy uế.  
 D. Anđehit là chất khí, không màu, có mùi xốc khó chịu, tan nhiều trong nước. 

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Tất cả các axit cacboxylic đều có vị như nhau. 
B. Ở điều kiện thường, tất cả axit cacboxylic đều ở trạng thái lỏng hoặc rắn tan tốt trong nước.  
C. Axit fomic và axit axetic tan vô hạn trong nước. 
D. Độ tan trong nước của các axit cacboxylic tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Fomanđehit được dùng làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo.  

B. Dung dịch fomon có tính sát trùng nên dùng bảo quản thức ăn lâu ôi thiu như bún, bánh phở, … 
C. Nhiều anđehit có nguồn gốc thiên nhiên được dùng làm hương liệu thực phẩm, mỹ phẩm,… 

D. Axit axetic được làm nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất, anđehit axetic được dùng làm 
nguyên liệu sản xuất axit axetic. 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Một số axit hữu cơ được dùng làm hương liệu trong mỹ phẩm.  
 B. Thành phần chính của bột giặt, chất tẩy rửa là muối của axit axetic.  
 C. Một số axit được dùng trong công nghiệp sản xuất tơ nhân tạo.  
 D. Một số axit hữu cơ dùng sản xuất chất cầm màu trong công nghiệp dệt. 
Câu 13. Ứng dụng nào sau đây là của axit axetic? 
 A. Sản xuất xà phòng. 
 B. Tổng hợp thuỷ tinh hữu cơ.  
 C. Sản xuất cao su. 
 D. Tổng hợp các chất thơm trong công nghiệp hoá mĩ phẩm và thực phẩm.  
Câu 14. Trong công nghiệp hiện nay, anđehit fomic được điều chế từ 
 A. metan. B. etilen. C. axit fomic. D. ancol etylic. 
Câu 15. Phương pháp cổ truyền sản xuất axit axetic là 
 A. oxi hóa axetanđehit bằng khí oxi có xúc tác thích hợp. 
 B. oxi hóa butan bằng khí oxi có nhiệt độ và xúc tác thích hợp.  
 C. oxi hóa ancol etylic bằng khí oxi có xúc tác thích hợp. 
 D. oxi hóa etan bằng khí oxi có nhiệt độ và xúc tác thích hợp. 
Câu 16. Anđehit axetic tác dụng được với tất cả các chất sau: 
 A. khí H2/Ni,t0; CuO/t0.  B. khí O2/xt,t0 , dung dịch NaOH.  
 C. dung dịch AgNO3, dung dịch NaOH. D. khí O2/xt,t0 , dung dịch AgNO3/NH3/t

0.    
Câu 17. Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây đúng? 
 A. CH3CHO + H2O → CH3COOH 
 B. CH3CHO + O2 → CH3CH2OH.  

 C. CH3CHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3   CH3COONH4  +  2Ag  + 2NH4NO3. 

 D. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3   CH3COONH4  +  2Ag  + 2NH4NO3. 
Câu 18. Dãy các chất đều phản ứng với axit axetic là 



 A. dung dịch Na2CO3, dung dịchHCl. B. bột đồng, C2H5OH/H2SO4 đặc , t0. 
 C. viên kẽm, dung dịch NaCl. D. bột CaO, bột CuO.  

 
Câu 19. Dãy các chất đều tác dụng với axit axetic là 
 A. dung dịch Na2CO3, dung dịch NH4Cl. B. bột CaCO3, bột kim loại bạc  
 C. dung dịch AgNO3, bột đồng. D. dung dịch NaHCO3, rắn Cu(OH)2.    
Câu 20. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với axit fomic là: 
 A. Dung dịch KOH, bột CaO, dung dịch HCl.   
 B. Bột Cu, dung dịch Na2CO3, C2H5OH/H2SO4 đặc t0. 
 C. Bột CaO, bột CuO, dung dịch AgNO3.    
 D. Cu(OH)2, dung dịch NaOH, C2H5OH/H2SO4 đặc t0   
Mức độ hiểu: 
Câu 1. Axit fomic có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 
 A. Dung dịch AgNO3/NH3, nước brom, dung dịch NaHCO3.    
 B. Bột đồng, dung dịch NH3, dung dịch NaHCO3.  
 C. bột kim loại bạc, rắn Cu(OH)2, dung dịch NaCl.  
 D. Phenol, dung dịch NaOH, CH3OH/H2SO4 đặc, nóng. 
Câu 2. Axit acrylic có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 
 A. Dây magie, dung dịch Br2, dung dịch NH3, dung dịch NaHCO3, dung dịch KMnO4. 
 B. Dung dịch KMnO4, dung dịch NH4Cl, dung dịch NaHSO4, CH3OH/H2SO4 đặc, nóng. 
 C. H2/Ni/t0, dung dịch NH3, dung dịch NaCl. 
 D. Bột kim loại đồng, dung dịch Br2, CH3OH/H2SO4 đặc, nóng. 
Câu 3. Đun nóng 1 mol axit axetic với 1 mol ancol etylic trong môi trường axit trong khoảng 1 giờ 
được hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ trong X là: 
 A. CH3COOC2H5  và CH3COOH. B. CH3COOC2H5  và H2O. 
 C. CH3COOC2H5  và C2H5OH. D. CH3COOC2H5,  CH3COOH và C2H5OH. 
Câu 4. Nhỏ dung dich anđehit axetic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu(OH)2 và NaOH, đun nóng nhẹ 
sẽ thấy kết tủa đỏ gạch (Cu2O). Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng? 

 A. H-CH=O   + Cu(OH)2 + NaOH  CH3-COONa   + Cu2O + H2O  

 B. H-CH=O   + 2Cu(OH)2 + NaOH   CH3-COONa + Cu2O + 2H2O 

 C. H-CH=O  + 3Cu(OH)2     CH3-COOCu    + Cu2O + H2O  

 D. H-CH=O  + 4Cu(OH)2   (CH3-COO)2Cu + Cu2O + H2 
Câu 5. Phát biểu không đúng là: 
 A. Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.  

B. Trong phản ứng của anđehit với H2 (xúc tác Ni) tạo ra ancol bậc nhất, anđehit đóng vai trò chất 
oxi hóa.  

 C. Đốt cháy anđehit không no luôn thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.  
D. Trong phản ứng của anđehit với H2 (xúc tác Ni) tạo ra ancol bậc nhất, anđehit đóng vai trò chất 
khử.   

Câu 6. Trong phản ứng của anđehit fomic với H2 (xúc tác Ni) và với dung dịch AgNO3/NH3 thì 
anđehit fomic lần lượt đóng các vai trò là: 
 A. chất khử, chất oxi hóa. B. chất khử, chất khử.    
 C. chất oxi hóa, chất khử.  D. chất oxi hóa, chất oxi hóa.  

Câu 7. Cho phản ứng: CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3-COONH4 + 2Ag↓ +  2NH4NO3. 
Nhận định nào sau đây không đúng? 



 A. CH3-CHO là chất khử.       
 B. Phản ứng đã cho còn gọi là phản ứng tráng gương.  
 C. CH3-CHO là chất oxi hoá.       
 D. AgNO3 là chất oxi hoá. 
Câu 8. Axit fomic và axit axetic khác nhau về bản chất trong phản ứng với 
 A. bazơ. B. Cu(OH)2. C. AgNO3/NH3.     D. bột CuO. 
Câu 9. Hợp chất X có công thức C3H6O tác dụng được với nước brom và tham gia phản ứng tráng 
gương. Công thức cấu tạo của X là 
 A. CH2=CH-O-CH3 B. CH2=CH-CH2OH C. CH3CH2CH=O D. CH3-CO-CH3 
Câu 10. C4H8O2 có số đồng phân axit cacboxylic là 
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
Mức độ vận dụng: 
Câu 1. C4H8O có số đồng phân anđehit là 
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
Câu 2. Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, tác 
dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí vô cơ A và B. Công thức phân tử của X 
là 
 A. H-CHO B. H-COOH C. HCOO-NH4 D. HCOO-CH3 

Câu 3. Anđehit X mạch hở, cộng hợp tối đa với H2 theo tỷ lệ mol (1 : 2) tạo ra chất Y. Cho Y tác dụng 
hết với Na thu được thể tích H2 bằng thể tích X phản ứng tạo ra Y (ở cùng t0, p). X thuộc dãy đồng 
đẳng 
 A. Anđehit no, hở, đơn chức.  

 B. Anđehit không no (chứa một nối đôi C = C), hai chức. 
 C. Anđehit no, hở, hai chức.    

 D. Anđehit không no (chứa một nối đôi C = C), đơn chức. 
Câu 4. Khi cho 4,35 gam một anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với khí oxi (có xúc tác, nhiệt độ 
thích hợp), thu được 5,55 gam một axit tương ứng. X là 
 A. etanal. B. propanal. C. etanal. D. propenal. 
Câu 5. Oxi hóa 2 mol ancol metylic bằng CuO (t0) thành anđehit fomic với hiệu suất 100% rồi cho 
toàn bộ sản phẩm hoà tan vào nước để được 200 gam dung dịch. Nồng độ % của dung dịch tạo thành là  
 A. 23%.  B. 32%.  C. 30%.  D. 3,2% 
Câu 6. Sau thí nghiệm tráng gương anđehit axetic thu được 0,1 mol kim loại bạc. Biết hiệu suất phản 
ứng tráng gương là 100 %. Số gam anđehit axetic đã dùng là 
 A. 2,2 gam. B. 4,4 gam.  C. 2,3 gam.  D. 4,6 gam.  
Câu 7. Cho 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no, hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng 
hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là: 
 A. CH3CHO và HCHO  B. C2H5CHO và C3H7CHO 
 C. CH3CHO và C2H5CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO 
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, liên tiếp trong dãy 
đồng đẳng thu được 22 gam CO2. Công thức của hai anđehit đó là: 
 A. HCHO và CH3CHO.   B. C2H5CHO và C3H7CHO.  
 C. CH3CHO và C2H5CHO.  D. C3H7CHO và C4H9CHO. 
Câu 9. Có thể phân biệt hai dung dịch CH3COOH và CH3CHO bằng thuốc thử nào sau đây? 
 A. CaCO3  B. dung dịch phenolphtalein  

 C. Kim loại Na  D. dung dịch AgNO3.  
Câu 10. Đốt cháy 14,6 gam một axit cacboxylic no, mạch hở (X) thu được 0,6 mol CO2 và 0,5 mol 
H2O. Axit cacboxylic X có công thức phân tử      



 A. C2H4O2.  B. C3H6O2.  C. C4H6O4.  D. C6H10O4.  
Mức độ vận dụng cao: 
Câu 1. Trung hoà hoàn toàn 3,6 gam một axit cacboxylic đơn chức (Y) cần dùng 25 gam dung dịch 
NaOH 8%. Y là 
 A. axit fomic.  B. axit acrylic.  C. axit axetic.  D. axit propionic. 
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X là muối natri của axit cacboxylic thu được hơi H2O;  Na2CO3 và 
0,15 mol CO2. Công thức phân tử của X là 
 A. C2H5COONa B. HCOONa C. C3H7COONa D. CH3COONa 
Câu 3. Khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn thu được khi cho lên men 0,5 lít ancol etylic 80 là 
(Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml và giả sử phản ứng lên men giấm đạt 
hiệu suất 100%)  
 A. 0,0417 gam B. 41,739 gam C. 0,0834 gam D. 83,74 gam 
Câu 4. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với CaCO3 là 
 A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 
Câu 5. Cho 1,0 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và cho 1,0 gam axit fomic vào ống nghiệm 
thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thể tích khí CO2 (ở cùng điều kiện) thu được  
 A. từ ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất. 
 B. từ cả hai ống nghiệm đều lớn hơn 22,4 lít (đktc). 
 C. từ ống nghiệm thứ nhất nhiều hơn ống nghiệm thứ hai. 
 D. từ hai ống nghiệm bằng nhau. 
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit (mạch hở) thu được b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a 
+ c). Trong phản ứng tráng gương một phân tử X chỉ nhường hai electron. X thuộc dãy đồng đẳng 
anđehit nào sau đây? 
 A. Anđehit no, đơn chức.     B. 
Anđehit không no, có hai nối đôi C=C, đơn chức. 
 C. Anđehit no, hai chức.      

 D. Anđehit không no, có một nối đôi C=C, đơn chức. 
Câu 7. Cho 10,8 gam một chất hữu cơ X đơn chức tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 
43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là 
 A. CH3-CH2 – CHO  B. CH ≡ C-CH2 – CHO  
 C. CH2 = CH - CH2 – CHO D. CH ≡ C – CHO  
Câu 8. Để đốt cháy 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức (Z) cần 6,72 lít O2 (đkc). Công thức cấu tạo của 
Z là 
 A. CH3–COOH.  B. HCOOH.  
 C. CH2=CH–COOH.  D. CH2=CH–CH2–COOH. 
Câu 9. Một hỗn hợp M chứa ancol hở, no (X) và axit hữu cơ đơn chức (Y) (số mol của Y lớn hơn X) 
đều mạch thẳng,có cùng số nguyên tử cacbon. Ðốt cháy 0,4 mol hỗn hợp M cần 30,24 lít oxi (đktc),thu 
được 52,8 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Công thức phân tử của X,Y lần lượt là: 
 A. C3H8O2,C3H4O2 B. C3H8O2,C3H6O2 C. C3H8O,C3H4O2  D. C3H6O,C3H6O2 
Câu 10. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8O2 tác dụng được với CaCO3 là 
 A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 
 

 



ĐÁP ÁN CHƯƠNG 1  

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D D C A D A B C C 

11 12 13 14 15      

C C D C C      

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B D B C B B C C A B 

11 12 13 14 15      

C D B C A      

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C B B C C B D D D 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C C C D B D A C B 

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2  

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D C C C D A C D C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B A B C B B D B A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C A A B A B C C A C 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A D C C D C C D D 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B D C B C A A C B D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A A B A A A B C B 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D D D A C B D C D B 

 



ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A B C B B C D B C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C B B B D B D D D 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D D A A B A D C C 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C C A D A A B D A 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A C C C C D B D D 

 
 
 
 

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 4 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B B C D B B A C A 

11 12 13 14 15      

D B B C B      

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A B C C B C B A D 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C D B A D B A D D 

11 12 13 14 15      

A A C A B      

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A C B C A C A C 

 



ĐÁP ÁN CHƯƠNG 5 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B B D B B D A B D 

11 12 13 14 15      

A B B A B      

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A C D A A B A D 

11 12 13 14 15      

B C C B A      

Mức độ vận dụng thấp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B D B B A D A D D 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A D A D A D A C A 

 
ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6 

 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A B D B A B C D D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B B A A B B B C C D 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B B C C C B B D A 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C C B C C B B B C 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C C C C B A C B A 

 
 



ĐÁP ÁN CHƯƠNG 7 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C D C A C D C D A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C B C A C C B D B 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A B A C C D B D D 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C A C C C D B B D 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B D A C B B A A B 

 
ĐÁP ÁN CHƯƠNG 8 

 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B D A C D B C C D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A D C C C B D A A B 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A A B D C B D D B 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C C A A C A C A A 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C D B A A A B A B 

 
 

 
 



ĐÁP ÁN CHƯƠNG 9 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C A A B B B C D C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B B D A C D C D D D 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A D B D C C C C A 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A C B C A B C A D 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B D B B A D D C A C 

 
 

 


