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CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT 
Mức độ biết:  
Câu 1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là 
 A. CnH2nO2 (n≥2).  B. CnH2nO (n≥1).   
 C. CnH2n-2O2(n≥1).     D. CnH2n+2O2 (n≥1). 
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. 

B. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như benzen, hexan, 
... 

 C. Khi trong phân tử có gốc hiđrocacbon không no, chất béo sẽ ở trạng thái rắn. 
 D. Chất béo có tính chất hóa học của este. 
Câu 3. Etyl fomat có công thức phân tử là 
 A. C3H6O2. B. C2H4O2. C. C4H8O2. D. C3H8O. 
Câu 4. Nhận định nào sau đây đúng? 
 A. Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức COO liên kết với gốc R và R’ 

B. Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm OR. 
 C. Este là sản phẩm phản ứng khi cho ancol tác dụng với axit cacboxylic 
 D. Este là sản phẩm phản ứng khi cho ancol tác dụng với axit. 
Câu 5. Một este có CTPT C4H8O2. Khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT 
của este đó là 
 A. C3H7COOH. B. CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3 
Câu 6. Để chuyển một số dầu ăn thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau 
đây? 
 A. Hiđro hóa dầu ăn (xt Ni). B. Cô cạn dầu ăn ở nhiệt độ cao. 
 C. Làm lạnh dầu ăn ở nhiệt độ thấp. D. Xà phòng hóa bằng NaOH. 
Câu 7. Tên gọi tương ứng của este có công thức cấu tạo C6H5COO-CH=CH2 là  
 A. phenyl vinylat.         B. vinyl benzoat.            C. etyl vinylat.                D. vinyl phenylat. 
Câu 8.  Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn. 
 B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng. 
 C. Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành mỡ động vật rắn. 
 D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. 
Câu 9. Số đồng phân của este có công thức phân tử C4H8O2 là 
 A. 2.                      B. 3.                                 C. 4.                            D. 5. 
Câu 10. Trong các chất sau đây: ancol etylic, axit axetic, metyl fomat, axit fomic; chất có nhiệt độ sôi 
thấp nhất là 
 A. ancol etylic.        B. axit axetic.       C. metyl fomat.     D. axit fomic. 
Câu 11. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng 
 A. este hóa. B. xà phòng hóa. C. tráng gương. D. trùng ngưng. 
Câu 12. Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? 
 A. Benzyl axetat. B. Tristearin. C. Metyl fomat. D. Metyl axetat. 
Câu 13. Ở ruột non cơ thể người, nhờ tác dụng xúc tác của các enzim, chất béo bị thủy phân thành 
 A. axit béo và glixerol.  B. axit cacboxylic và glixerol. 
 C. CO2 và nước.  D. NH3, CO2, nước. 
Câu 14. Chất béo là trieste của axit béo với 
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 A. ancol metylic. B. etylen glicol. C. ancol etylic. D. glixerol. 
Câu 15. Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol? 
 A. Dầu ăn. B. Dầu lạc. C. Dầu dừa. D. Dầu nhớt. 
Mức độ hiểu:  
Câu 1. Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức cấu tạo của A là 
 A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC2H5. 

Câu 2. Este X có công thức phân tử C4H8O2. Khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol 
etylic. Công thức cấu tạo của X là 
 A. C3H7COOH. B. CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3. 
Câu 3. Cho chuỗi biến đổi sau: C2H2 →  X →Y →  Z →  CH3COOC2H5. X, Y, Z lần lượt là: 
 A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH B. CH3CHO, C2H4, C2H5OH 
 C. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH 
Câu 4. Cho 0,01 mol este mạch hở E phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,03 mol KOH. Vậy E 
thuộc loại este nào sau đây? 
 A. Đơn chức.   B. Hai chức.                 
 C. Ba chức.   D. Không xác định được. 
Câu 5. Thủy phân este A có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu 
cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. X là 
 A. ancol metylic. B. axit fomic. C. axit axetic. D.  ancol etylic.    
Câu 6. Este X có công thức phân tử C6H12O2. Xà phòng hóa X thu được 1 ancol không bị oxi hóa bởi 
CuO. X là 
 A. isopropyl axetat. B. tert-butyl axetat. C. etyl fomat. D. metyl axetat.    
Câu 7. Trong điều kiện phản ứng thích hợp thì vinyl fomat tác dụng được với bao nhiêu dung dịch 
trong số các dung dịch sau: Br2, KOH, C2H5OH, AgNO3/NH3? 
 A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. 
Câu 8. Cho dãy các chất sau: HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCHO. Số 
chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là 
 A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 
Câu 9. Este X có công thức phân tử C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được 
axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
 A. CH2=CH–COO–CH3. B. HCOO–C(CH3)=CH2. 
 C. HCOO–CH=CHCH3.  D. CH3COO–CH=CH2. 
Câu 10. Khi thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit, thu được một hỗn hợp gồm 2 chất đều có 
phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este là 
 A. CH2=CH–COO–CH3. B. CH3COO–CH=CH2. 
 C. HCOO–CH2CH=CH2. D. HCOO–CH=CHCH3. 
Câu 11. Triolein không tác dụng với 
 A. H2 (xt Ni, đun nóng).  B. Dung dịch NaOH (đun nóng). 
 C. H2O (H2SO4 loãng, đun nóng). D. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường). 
Câu 12. Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit axetic và axit propionic là 
 A. 2. B. 6. C. 4. D. 9. 
Câu 13. Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch 
brom, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là 
 A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 
Câu 14.  Cho sơ đồ chuyển hóa: Triolein (+H2, Ni, t°) → X (+ NaOH dư, t°) → Y (+ HCl) → Z. Z là 
axit 
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 A. stearic. B. panmitic. C. oleic. D. linoleic. 
Câu 15. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X 
và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là 
 A. axit axetic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. ancol etylic. 
Mức độ vận dụng:  
Câu 1.  Chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C4H8O2. 0,1 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch 
NaOH  thu được 8,2 gam muối. Y là 
 A. HCOOC3H7. B. CH3COOC2H5.  C. C2H5COOCH3. D. C3H7COOH. 
Câu 2. Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH ( có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 
bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là   
 A. 6,0 gam. B. 4,4 gam. C. 8,8 gam. D. 5,2 gam. 
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. X có công thức phân tử là 
 A. C3H6O2. B. C4H8O2.  C. C5H10O2. D. C2H4O2. 
Câu 4. Đốt cháy một lượng este no, đơn chức, mạch hở X cần 0,35 mol O2 và thu được 0,3 mol CO2. 
Công thức phân tử của X là 
 A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2. 
Câu 5. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau 
phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 
 A. 16,68 gam. B. 8,38 gam.  C. 18,24 gam. D. 17,80 gam. 
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. 
Công thức phân tử của X là 
 A. C3H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2. 
Câu 7. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn có khối lượng là 
 A. 3,28 gam.                   B. 8,2 gam.                      C. 8,56 gam. D. 10,4 gam. 
Câu 8. Xà phòng hóa 4,2 gam este no, đơn chức X bằng dung dịch NaOH thu được 4,76 gam muối. 
CTCT của X là 
 A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOCH3. D. CH3COOC2H5 

Câu 9. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ 100 ml dung dịch 
KOH 1M thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là 
 A. etyl fomat. B. Etyl propionat. C. etyl axetat. D. metyl axetat. 
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este no X cần dùng 7,84 lít O2 (đktc) và thu được 0,3 mol CO2. 
Tên gọi của X là 
 A. ety axetat. B. metyl axetat.  C. metyl fomat. D.   propyl axetat.    
Mức độ vận dụng cao:  
Câu 1. Xà phòng hóa m gam một este no, đơn chức, mạch hở X cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 1M 
và thu được (m+1,2) gam muối. Đốt cháy m gam X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Công thức cấu 
tạo của X là 
 A. HCOOC3H7. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOCH3. 
Câu 2.  Đun nóng 2 chất A, B có cùng công thức phân tử C5H8O2 trong dung dịch NaOH, kết quả 
thu được là:   

A + NaOH → A1 (C3H5O2Na) + A2 
B + NaOH → B1 (C3H3O2Na) + B2.   

A2, B2 lần lượt là  
 A. C2H5OH và C2H4OH. B. C2H5OH và CH3CHO. 
 C. CH3CHO và C2H5OH. D. C2H4OH và C2H5OH. 
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Câu 3. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ 100 ml dung dịch 
KOH 1M thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là 
 A. etyl fomat. B. etyl propionat. C. etyl axetat. D. metyl axetat. 
Câu 4. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12%. Cô 
cạn dung dịch sau phản ứng thu được (m + a) gam xà phòng. Giá trị của a là 
 A. 8,4. B. 2,8. C. 1,6 D. 5,7. 
Câu 5. Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85% tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 
85% natri stearat về khối lượng? Biết hiệu suất phản ứng thủy phân là 85%. 
 A. 1,500. B. 1,454. C. 1,710.  D. 2,102. 
Câu 6. Hỗn hợp X gồm etyl axetat và propyl axetat. Đun nóng hỗn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu 
được 13,12 gam muối và 8,76 gam hỗn hợp ancol Y. Khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp X 
là 
 A. 5,82 gam. B. 5,28 gam. C. 8,52 gam. D. 8,25 gam. 
Câu 7. Este đơn chức X có tỷ khối so với CH4 là 6,25. Cho 20g X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 
1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28g chất rắn. CTCT của X là 
 A. CH2=CH-CH2-COO-CH3. B. CH2=CH -COO-CH2-CH3. 
 C. CH3- COO-CH=CH-CH3. D. CH3-CH2-COO- CH= CH2. 
Câu 8: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung 
dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là 
 A. 4,05. B. 8,10. C. 18,00. D. 16,20. 
Câu 9. Thủy phân hoàn toàn 444 gam một chất béo thu được 46 gam glixerol và hai loại axit béo. Hai 
axit béo đó là: 
 A. C17H31COOH và C17H33COOH                         B. C15H31COOH và C17H35COOH 
 C. C17H33COOH và C17H35COOH                         D. C15H31COOH và C17H33COOH 
Câu 10. Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) một 
hiđroxit kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hóa, cô cạn dung dịch thì thu được chất 
rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng tham gia phản 
ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thu được 9,54 gam muối cacbonat; 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi 
nước. Công thức cấu tạo của X là 
 A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOCH3. D. C2H5COOCH3. 

 
CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT 

Mức độ biết:  
Câu 1. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl và có nhóm anđehit, người ta 
cho glucozơ tác dụng với: 
 A. Cu(OH)2 và dung dịch AgNO3/NH3 dư. B. Dung dịch Br2 và dd AgNO3/NH3 dư.  
 C. H2/Ni, to và dung dịch AgNO3/NH3 dư. D. Dung dịch Br2 và H2/Ni, to. 
Câu 2. Hợp chất nào sau đây có thể chuyển hóa thành dạng mạch vòng? 
 A. CH2(OCH3)-CHOH-CH=O. B. CH2OH-[CHOH]4-CH=O. 
 C. CH2OH-[CH(OCH3)]4-CH=O. D. CH3-CHOH-CH=O. 
Câu 3. Cho các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic, glixerol. Chỉ dùng thêm thuốc thử 
Cu(OH)2 thì nhận ra được: 
 A. 1 chất. B. 2 chất. C. 3 chất. D. 4 chất.  
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Dung dịch fructozơ có thể tham gia phản ứng tráng bạc. 
 B. Dung dịch saccarozơ khử được Cu(OH)2 thành Cu2O trong môi trường kiềm. 
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 C. Dung dịch glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 
 D. Dung dịch glucozơ khử được Cu(OH)2 thành Cu2O trong môi trường kiềm. 
Câu 5. Mật ong có vị ngọt đậm là do loại đường nào sau đây? 
 A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Mantozơ. 
Câu 6. Chất nào sau đây không có khả năng tráng bạc? 
 A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Mantozơ. 
Câu 7. Đun lần lượt các chất sau: tinh bột, xelulozơ, saccarozơ, glucozơ với dung dịch H2SO4 loãng. 
Số chất bị thủy phân là: 
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 8. Kết luận nào sau đây về xenlulozơ và tinh bột không đúng? 
 A. Phân tử khối bằng nhau.  
 B. Đều là polisaccarit. 
 C. Thủy phân đến cùng đều cho sản phẩm là glucozơ. 
 D. Đều không tan trong nước lạnh. 
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β-fructozơ. 
 B. Khi thủy phân xenlulozơ đến cùng thu được glucozơ.  
 C. Xenlulozơ có mạch không phân nhánh. 
 D. Giống với tinh bột, xenlulozơ không có tính khử. 
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
     A. Nhóm OH hemixetal trong phân tử fructozơ được hình thành ở nguyên tử C số 1. 
     B. Oxi hóa glucozơ và fructozơ trong môi trường kiềm đều cho cùng một sản phẩm hữu cơ. 
     C. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào mặt mới cắt của trái chuối xanh thấy có màu xanh nhưng vào mặt 

cắt của chuối chín thì không thấy chuyển màu xanh vì chuối chín không chứa tinh bột. 
D. Khi thủy phân tinh bột nhờ enzim amilaza có trong mầm lúa thì thu được đường mạch nha. 

Câu 11. Có thể phân biệt dung dịch glucozơ 40% và fomalin bằng cách nào sau đây? 
     A. Cho thêm nước vào, fomalin sẽ có hiện tượng phân lớp. 
     B. Thực hiện phản ứng tráng gương. 
     C. Cho lên men. 
     D. Nung nóng, fomalin có sự đông tụ. 
Câu 12. Phản ứng với chất nào sau đây có thể chuyển hóa glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm 
giống nhau? 
 A. H2 /Ni, t0. B. Cu(OH)2.   C. Dung dịch AgNO3.   D. Na. 
Câu 13. Chất X khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. X có thể là 
 A. tinh bột.  B. saccarozơ.  C. xenlulozơ.  D. protein. 
Câu 14. Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng 
 A. với axit H2SO4. B. với kiềm. C. với dung dịch iot. D. thủy phân. 
Câu 15. Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là 
 A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. saccarozơ. D. mantozơ. 
Câu 16. Nhận định nào sau đây đúng? 
 A. Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột. 
 B. Xenlulozơ và tinh bột có khối lượng phân tử nhỏ. 
 C. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột. 
 D. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.  
Câu 17. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
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 A. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng  bạc. 
 B. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng cho kết tủa Cu2O. 
 C. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. 

D. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ và mantozơ đều chỉ cho cùng một monosaccarit. 
Câu 18. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? 
 A. fructozơ và glucozơ.  B. mantozơ và glucozơ.  
 C. fructozơ và mantozơ.  D. saccarozơ và glucozơ. 
Câu 19. Chất nào sau đây không phản ứng với CH3OH/HCl? 
 A. Glucozơ.               B. Fructozơ.          C. Mantozơ. D. Saccarozơ. 
Câu 20. Trong phân tử của các gluxit luôn có nhóm chức của 
 A. ancol. B. anđehit. C. axit. D. xeton. 
Mức độ hiểu:  
Câu 1. Cho các chất: axetilen, vinyl axetilen, mantozơ, saccarozơ, anđehit fomic, axit fomic, glucozơ, 
natri fomat. Số chất khử được Ag+ trong [Ag(NH3)2]OH là 
 A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. 
Câu 2. Dùng nước brom không thể phân biệt được cặp dung dịch nào sau đây? 
 A. Fomanđehit và glucozơ. B. Glucozơ và fructozơ. 
 C. Glucozơ và saccarozơ. D. Fomanđehit và saccarozơ. 
Câu 3. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (C6H10O5)n → X → Y → CH3COOH. X, Y lần lượt là 
 A. Glucozơ, etanol. B. Mantozơ, etanol. C. Etanol, etanal. D. Saccarozơ, etanol 
Câu 4. Cho dãy chuyển hóa: Tinh bột → A → B → D → CH3COOC2H5. A, B, D tương ứng là: 
 A. Glucozơ, khí cacbonic, ancol etylic. B. Mantozơ, glucozơ, axit axetic. 
 C. Glucozơ, ancol etylic, axit axetic. D. Mantozơ, fructozơ, axit axetic. 
Câu 5. Tiến hành thí nghiệm: Lấy vào ống nghiệm 2 ml hồ tinh bột, nhỏ vài giọt dung dịch iot rồi lắc 
đều, sau đó đun nóng. Hiện tượng quan sát được là: 
 A. Dung dịch chuyển sang màu xanh, sau đó mất màu. 
 B. Dung dịch vẫn không màu, sau đó chuyển sang màu xanh.  
 C. Dung dịch có màu nâu của iot, sau đó chuyển sang màu xanh. 
 D. Dung dịch có màu nâu của iot, sau đó không màu. 
Câu 6. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 
 A. Saccarozơ không có phản ứng tráng gương vì không có nhóm OH hemiaxetal tự do. 
 B. Có thể phân biệt saccarozơ và dung dịch hồ tinh bột bằng dung dịch I2. 

 C. Glucozơ và mantozơ tác dụng với CH3OH/HCl vì phân tử có nhóm OH hemiaxetal tự do. 
 D. Tất cả cacbohiđrat đều tham gia phản ứng thủy phân. 
Câu 7. Có 4 lọ mất nhãn được đánh số 1, 2, 3, 4; mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: glucozơ, 
glixerol,  anđehit axetic, axit axetic. Biết rằng:   

- Khi thực hiện phản ứng tráng bạc, chỉ có lọ 2 và lọ 3 cho phản ứng. 
- Lọ 1 và 3 hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam đậm. 
Các lọ 1, 2, 3, 4 lần lượt đựng: 

 A. Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, axit axetic. 
 B. Glixerol, glucozơ, anđehit axetic, axit axetic. 
 C. Glixerol, anđehit axetic, glucozơ, axit axetic. 
 D. Glucozơ, anđehit axetic, axit axetic, glixerol. 

Câu 8. Cho sơ đồ: Cacbohiđrat A (không có tính khử) 
+

2+ H O/H
→B 

o
2+ H /Ni,t

→  Sobitol. A không thể 
là: 
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 A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Mantozơ. D. Tinh bột. 
Câu 9. Để phân biệt các dung dich hóa chất riêng biệt: hồ tinh bột, glucozơ, saccarozơ, canxi saccarat,  
fructozơ, người ta dùng trật tự thuốc thử nào sau đây? 
     A. Vôi sữa; dung dịch I2; khí CO2; nước brom.  
 B. Vôi sữa; dung dịch I2; nước brom. 
     C. Dung dịch I2; khí CO2; vôi sữa; dung dịch [Ag(NH3)2]OH.       
 D. Vôi sữa; dung dịch I2; dung dịch [Ag(NH3)2]OH.  
Câu 10. Cho các dãy chất sau: (I) Dung dịch glucozơ và dung dịch axetanđehhit, (II) Glucozơ và ancol 
etylic, (III) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit acrylic, (IV) Glucozơ, fomanđehit và glixerol. Chỉ 
dùng một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được tất cả các chất trong mỗi dãy? 

A. Nước brom.      B. Cu(OH)2/OH–.  
C. Dung dịch NaOH.  D. Dung dịch AgNO3/NH3 dư. 

Mức độ vận dụng:  
Câu 1.Trong quá trình sản xuất đường glucozơ thường còn lẫn khoảng 10% tạp chất không tham gia 
phản ứng tráng bạc. Cho a gam đường glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy 
tạo thành 10,8 gam Ag. Giá trị của a là 
 A. 9. B. 10. C. 18. D. 20. 
Câu 2. Dẫn khí hiđro qua 100 gam dung dịch glucozơ x% đun nóng, có Ni xúc tác, kết thúc thí nghiệm 
thu được 1,82 gam sobitol. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Giá trị của x là 
 A. 1,80% B. 2,25%. C. 1,44%. D. 1,82%. 
Câu 3. Người ta cần 32,4 gam bạc để tráng lên một chiếc gương. Nếu dùng dung dịch glucozơ 27% thì 
khối lượng dung dịch glucozơ tối thiểu cần dùng là 
 A. 50 gam. B. 200 gam. C. 150 gam. D. 100 gam. 
Câu 4. Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ rồi cho sản phẩm thu được tráng bạc thì khối lượng 
bạc sinh ra là  
 A. 10,8 gam. B. 43,2 gam. C. 21,6 gam. D. 27,0 gam. 
Câu 5. Phân tử khối trung bình của sợi đay là 5900000, của sợi bông là 1750000. Số mắt xích C6H10O5 
trung bình trong một phân tử mỗi loại sợi trên là: 
 A. 32778 và 9722. B. 36420 và 9722. C. 32778 và 10802. D. 36420 và 10802 

Câu 6. Cho sơ đồ sau: X 
-

2+ Cu(OH) /OH
→  dung dịch xanh lam 

ot→  kết tủa đỏ gạch. Trong các chất: 
glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ, tinh bột, anđehit axetic, glixerol; số chất thỏa mãn sơ đồ trên 
là: 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 7. Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với lượng dư 
xenlulozơ tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat bằng: 
 A. 12,95 ml. B. 29,50 ml. C. 2,950 ml. D. 1,295 ml. 
Câu 8. Biết hiệu suất phản ứng thủy phân tinh bột và lên men lactic lần lượt là 90% và 80%, để điều 
chế 45 gam axit lactic từ tinh bột cần dùng khối lượng tinh bột là 
 A. 29,16 gam. B. 56,00 gam. C. 56,25 gam. D. 60,15 gam. 
Câu 9. Cho 20 kg glucozơ chứa 19% tạp chất lên men thành ancol etylic. Trong quá trình lên men có 
hao hụt 7%. Khối lượng ancol etylic thu được là 
 A. 8,28 kg. B. 7,70 kg. C. 9,50 kg. D. 8,34 kg. 
Câu 10. Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic, khí CO2 sinh ra cho hấp thụ hết vào dung dịch 
Ca(OH)2, tạo ra 60 gam kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men là 74%. Giá trị của m là 
 A. 72,9. B. 54,0. C. 40,5. D. 810. 
Mức độ vận dụng cao:  
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Câu 1. Hàm lượng tinh bột trong gạo vào khoảng 80%. Nếu hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối 
lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml thì khối lượng gạo cần dùng trong quá trình lên 
men để tạo thành 10 lít ancol etylic 46o là 
 A. 10,80 kg. B. 10,00 kg. C. 12,00 kg. D. 11,25 kg. 
Câu 2. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 khi lên men a gam glucozơ vào b lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M, thu 
được 19,7 gam kết tủa; lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch còn lại giảm 6,5 gam. Biết quá trình 
lên men đạt 80%. Giá trị của a, b lần lượt là: 
 A. 54,00 và 2,0. B. 43,20 và 2,0. C. 33,75 và 4,0. D. 43,20 và 4,0. 
Câu 3. Cho 17,1 gam cacbohiđrat X tác dụng với dung dịch H2SO4 sau đó cho sản phẩm thu được tác 
dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 21,6 gam Ag tạo thành. X có thể là chất 
nào trong các chất sau? 
 A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ.  D. Tinh bột. 
Câu 4. Cho xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic thu được 6,6 gam CH3COOH và 11,1 gam hỗn hợp 
X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Thành phần phần trăm về khối lượng của xenlulozơ 
triaxetat trong X là 
 A. 77,84%. B. 22,16%. C. 75%. D. 25%. 

  
Câu 5. Một trong những phương pháp điều chế ancol etylic là cho lên men glucozơ. Dùng 90kg 
glucozơ và hiệu suất của quá trình lên men là 80% thì thể tích dung dịch ancol etylic 30o thu được là 
bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8 g/ml. 

A. 122,66 lít. B. 153,33 lít. C. 368,00 lít. D. 46,00 lít. 
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol gluxit X. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình 1 đựng 
H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 16,2 gam, bình 2 xuất hiện 
90 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là 
 A. C6H12O6. B. C12H22O11. C. C5H10O5. D. C3H6O3. 
Câu 7. Dẫn toàn bộ khí từ quá trình lên men m gam glucozơ vào bình đựng nước vôi trong thấy xuất 
hiện 10 gam kết tủa, gạn và đun nóng phần nước lọc thấy xuất hiện 10 gam kết tủa nữa. Biết hiệu suất 
của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là 
 A. 27,00. B. 33,75. C. 67,50. D. 54,00. 
Câu 8. Hòa tan hỗn hợp có chứa 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ vào nước có mặt HCl loãng 
và đun hồi lâu để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch Br2 1M để 
phản ứng vừa đủ với dung dịch X là 
 A. 0,02 lít. B. 0,04 lít. C. 0,06 lít. D. 0,03 lít. 
Câu 9. Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung 
dịch Ca(OH)2 dư, thu được 75 gam kết tủa. Biết hiệu suất cả quá trình lên men là 80%. Giá trị của m là 
 A. 75,9. B. 60,75. C. 48,6. D. 100. 
Câu 10. Hòa tan hỗn hợp có chứa 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ vào nước có mặt HCl 
loãng, đun nóng, thu được dung dịch X (H = 75%). Toàn bộ lượng X phản ứng với dung dịch 
AgNO3/NH3 dư thu được khối lượng bạc là 
 A. 9,72 gam. B. 10,26 gam. C. 4,86 gam. D. 6,48 gam. 

 
CHƯƠNG 3: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN 

Mức độ biết: 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế một hay nhiều nguyên tử hyđro của amoniac bằng một 

hay nhiều gốc hiđrocacbon. 
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B. Tùy thuộc vào cấu tạo của gốc hiđrocacbon có thể phân loại amin không thơm, amin thơm và 
amin dị vòng. 
C. Trong phân tử amin có từ 2 nguyên tử C trở lên thì bắt đầu xuất hiện tượng đồng phân.  
D. Bậc của amin được định nghĩa theo bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.    

Câu 2. Bậc của amin tương ứng với: 
A. Bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. 
B. Số nguyên tử hiđro trong nhóm amin. 
C. Số nguyên tử hiđro trong NH3 được thay thế bởi gốc hiđrocacbon.         
D. Số nguyên tử N trong nhóm amin.   

Câu 3. Cho các chất sau: (1) CH3NH2; (2) CH3NHCH2CH3; (3) CH3NHCOCH3; (4) NH2(CH2)2NH2; 
(5) (CH3)2NC6H5; (6) NH2CONH2; (7) CH3CONH2; (8) CH3C6H4NH2. Nhóm nào sau đây gồm những 
chất đều là amin? 

A. (1); (2); (4); (5); (8)                       B. (1); (2); (5). 
C. (1); (5); (8).  D. (3); (6); (7)  

Câu 4. Công thức tổng quát của hợp chất amin đơn chức, no, mạch hở là 
A. CnH2n+3N. B. CnH2n+2N. C. CnH2n+1N. D. CnH2n-1N.  

Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Phân tử đipeptit có 2 liên kết peptit. 
B. Tất cả các loại amino axit đều có thể cấu thành peptit. 
C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bằng số gốc α-amino axit. 

D. Trong phân tử peptit mạch hở có chứa n gốc α-amino axit thì số liên kết peptit bằng (n-1).      

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Phân tử protein được cấu tạo từ một chuỗi polipepetit kết hợp với các thành phần “phi protein” 

khác. 
B. Protein chứa những polipeptit có khối lượng phân tử từ vài chục ngàn đến vài triệu u. 
C. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α-aminoaxit. 
D. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản kết hợp với các thành phần 

“phi protein” như: lipit, gluxit, axit nucleic, ... 

Câu 7. N,N-đimetylpropan-2-amin là tên của chất có cấu tạo thu gọn nào sau đây? 
A. (CH3)2N[CH2]2CH3.  B. (CH3)2NCH2CH(CH3)2 . 
C. (CH3)3N.  D. (CH3)2NCH(CH3)2     

Câu 8. Glyxin là tên gọi của amino axit có cấu tạo nào sau đây? 
A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2N[CH2]2COOH. 
C. CH3CH(NH2)CH2COOH. D. H2NCH2COOH 
  

Câu 9. Alanin là tên gọi của amino axit có cấu tạo nào sau đây? 
A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2N[CH2]2COOH. 
C. CH3CH(NH2)CH2COOH. D. H2NCH2COOH  

Câu 10.  Glyxin còn có tên gọi khác là  

A. axit 2- amino axetic.  B. axit α- amino propioic. 
C. axit 1- amino butyric. D. axit α- amino axetic.          

Câu 11. Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa công thức cấu tạo và tên gọi? 
A. H2NCH2COOH (glyxin hay glixerol).  
B. CH3CH(NH2)COOH (anilin). 
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C. C6H5CH2CH(NH2)COOH (phenylalanin).    
D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH (axit glutaric). 

Câu 12. Peptit có cấu tạo: H2NCH2 CONHCH(CH3)CONHCH2COOH có tên gọi là 
A. glyxylalanylglyxin.         B. glyxinalaninglyxin. 
C. alanylglyxylalanin.  D. alanylglyxylglyxyl. 

Câu 13. Trong các protein dưới đây, protein nào tồn tại ở dạng hình cầu? 
A. Keratin.  B. Mizoin. C. Fibroin.  D. Anbumin. 

Câu 14. Phát biểu nào về tính chất vật lí của amino axit  không đúng? 
A. Các amino axit dễ bay hơi.                   
B. Các amino axit ở điều kiện thường tồn tại trạng thái tinh thể rắn. 
C. Các amino axit dễ tan trong nước. 
D. Các amino axit là tinh thể không màu có vị hơi ngọt.   

Câu 15. Protein nào sau đây tan được trong nước ? 
A. Keratin.  B. Fibroin.  C. Hemoglobin.               D. Mizoin.  

Câu 16. Nhận định nào sau đây không đúng? 
A. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3 .              
B. Các amin có khả năng nhận proton. 
C. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn amoniac. 
D. Nguyên tử N trong amin có số oxi hoá thấp nhất (-3) nên có khả năng thể hiện tính khử. 

Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Anilin có thể tác dụng với nước Br2, dung dịch NaOH. 
B. Muối phenylamoni clorua tác dụng được với các dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh. 
C. Etylamin chỉ có tính bazơ. 
D. Metylamin tác dụng được với các dung dịch: HCl, HNO2, CuSO4.            

Câu 18. Trong cơ thể protein chuyển hóa thành  
A. amino axit.             B. glucozơ. C. axit béo. D. axit hữu cơ.  

Câu 19. Amino axit là hợp chất cơ sở xây dựng nên  
A. chất béo.  B. chất đạm.                C. chất xương. D. chất đường.  

Câu 20. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? 
 A. CH3NHCH3. B. CH3CH(CH3)NH2. C. CH3CH2NH2.     D. (CH3)3N. 
Mức độ hiểu:  
Câu 1. Công thức tổng quát của hợp chất amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm 
cacboxyl là 

A. CnH2n+3NO2. B. CnH2n+1NO2. C. CnH2n+2NO2. D. CnH2n-1NO2. 
Câu 2. Phản ứng nào sau đây không thể hiện tính bazơ của amin? 

A. CH3NH2  + H2O   →  CH3NH3
+    +   OH-   

B. CH3NH2  + HCl  →   CH3NH3Cl  

C. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 +3CH3NH3
+  

D. CH3NH2 + HNO2  → CH3OH  + N2  + H2O            
Câu 3. Hợp chất X có công thức phân tử C4H11O2N. Đun X với dd NaOH dư, thu được khí Y làm xanh 
quỳ ẩm và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z rồi trộn với CaO, nung thấy thoát ra khí metan. Công thức 
cấu tạo của X là 
 A. CH3COONH3CH2CH3. B. CH3CH2COONH3CH3. 
 C. HCOONH3CH(CH3)2. D. NH2CH2CH2COOCH3.               
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Câu 4. Phát biểu không đúng là:  
A. Muối đinatri glutamat là gia vị thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính).            

B. Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α - amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thể sống. 
C. Các amino axit (nhóm amin ở vị trí số 6,7, ...) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon. 
D. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh.  

Câu 5. Thực hiện phản ứng tạo dipeptit từ hỗn hợp alanin và valin, số dipeptit tối đa có được là 
A. 2. B. 3. C. 4.                D. 5. 

Câu 6. Cho vào ống nghiệm 4 ml dung dịch lòng trắng trứng ; 1 ml dung dịch NaOH 30% và một giọt 
dung dịch CuSO4 2% , lắc  nhẹ thì thấy xuất hiện 
 A. kết tủa màu vàng.  B. kết tủa xanh.  
 C. dung dịch có màu tím.           D. dung dịch có màu xanh lam. 
Câu 7. Thuỷ phân không hoàn toàn một pentapeptit được các dipeptit và tripeptit sau: Gly-ala; Glu-
Phe; Gly-Ala-Val; Ala-Val-Glu. Trình tự đúng của các amino axit trong pentapeptit trên là: 

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

Câu 8. Tính chất nào sau đây đúng với glyxin? 
A. Tan nhiều trong nước tạo dung dịch có môi trường axit yếu, là hợp chất lưỡng tính, có khả năng 
phản ứng với dung dịch hỗn hợp NaNO2, CH3COOH.    
B. Tan nhiều trong nước, đổi màu quì tím, là hợp chất lưỡng tính, có khả năng trùng ngưng và phản 
ứng màu biure. 
C. Tan nhiều trong nước, không đổi màu quì tím, là hợp chất lưỡng tính và phản ứng màu biure. 
D. Tan nhiều trong nước, là hợp chất lưỡng tính, có khả năng trùng ngưng, phản ứng với HNO2 và 
phản ứng màu biure.   

Câu 9. Để rửa sạch ống nghiệm còn dính anilin, người ta nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch chứa 
loại chất nào dưới đây, trước khi rửa lại bằng nước cất? 

 A. Axit mạnh.  B. Muối ăn.  C. Bazơ mạnh.  D. Xà phòng.   
Câu 10. Cho hợp chất H2N–CH2–COOH tác dụng với các chất sau: HNO2, CH3OH (dư)/HCl, NaOH dư, 
CH3COOH, HCl. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là 

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 
Mức độ vận dụng:  
Câu 1.  Cho các chất sau: (1) CH3COONH4; (2) H2NCH2COOH; (3) NaHCO3; (4) Na[Al(OH)4]. 
Nhóm nào sau đây gồm các chất đều là chất lưỡng tính? 

A. (1), (2), (3).             B. (1), (2), (3), (4). C. (2), (4). D. (2), (3), (4).  
Câu 2. 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc vừa đủ với 0,01 mol NaOH. 
Công thức của X có dạng: 

A. H2NRCOOH.  B. (H2N)2RCOOH.          
C. H2NR(COOH)2.  D. (H2N)2R(COOH)2. 

Câu 3.  Cho các dãy chuyển hoá: Glyxin  →
+NaOH

A  →
+HCl

X  và   

                Glyxin  →
+HCl

B  →
+NaOH

Y.  
X, Y lần lượt là: 

A. NaOOCCH2NH3Cl, NaOOCCH2NH3Cl. B. HOOCCH2NH3Cl, NaOOCCH2NH3Cl. 
C. NaOOCCH2NH3Cl, H2NCH2COONa. D. HOOCCH2NH3Cl, H2NCH2COONa.           

Câu 4. Thủy phân hoàn toàn một tripeptit X thu được alanin và glyxin theo tỉ lệ mol là 1:2. Số đồng 
phân cấu tạo tối đa có thể có của X là 

A. 3. B. 2. C. 4. D. 6. 
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Câu 5. Loại cây nào sau đây có chứa loại amin độc hại là nicotin? 
 A. Thuốc lá.            B. Thuốc phiện. C. Cần sa. D. “Cỏ Mỹ”. 
Câu 6. Trật tự tăng dần độ mạnh tính bazơ của dãy nào dưới dây không đúng? 

A. C6H5NH2; NH3.   
B. CH3CH2NH2; CH3NHCH3  
C. NH3 ;CH3NH2;CH3CH2NH2       
D. p-CH3C6H4NH2; C6H5NH2; p-O2NC6H4NH2.         

Câu 7. Cho các chất sau: 1. C2H5-NH2, 2. (C6H5)2NH , 3. (C2H5)2NH, 4. C6H5-NH2, 5. NH3, 6. NaOH. 
Trật tự tăng dần độ mạnh tính bazơ của dãy nào dưới đây đúng? 

A. 6, 3, 1, 5, 4, 2.         B. 1, 3 , 6, 4 , 2 , 5. C. 3, 5, 4, 6, 1, 2. D. 6, 1, 3, 2, 4, 5. 
Câu 8. Hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N, X tác dụng được với các dung dịch: NaOH, H2SO4 
và Br2. X có thể là 

A. amoni acrilat.           B. alanin. C. axit β-aminopropionic.      D. glyxin. 
Câu 9. Cho phương trình hóa học: C3H9O2N  + NaOH → CH3NH2 + (D) + H2O. Cấu tạo chất D có thể 
là 

A. CH3CH2COONa.  B. CH3COONa.            C. H2NCH2COONa. D. HCOONa   
Câu 10. Mùi tanh của cá là do hỗn hợp một số amin và một số chất khác gây nên. Để khử mùi tanh của 
cá sau khi mổ, cách thực hiện nào dưới đây là hợp lí? 

A. Dùng rượu để rửa sạch cá và thường nấu chung với thực phẩm phụ không có vị chua. 
 B. Chỉ cần dùng nước sạch để rửa sạch cá.  
 C. Dùng giấm ăn để rửa sạch cá và thường nấu chung với thực phẩm phụ không có vị chua. 

D. Dùng giấm ăn để rửa sạch cá và thường nấu chung với thực phẩm phụ có vị chua như: măng 
chua, thơm, me chín, … 

Mức độ vận dụng cao:  
Câu 1. Có 5 lọ đựng dung dịch hoặc các chất lỏng sau: Lọ 1. dung dịch C6H5NH3Cl; Lọ 2. dung dịch 
H2SO4; Lọ 3. C6H6 lỏng; Lọ 4. C6H5-NH2 lỏng; Lọ 5. dung dịch NaOH. Hiện tượng khi cho từ từ lần 
lượt các lọ vào nhau, lắc nhẹ là: 
 A. Lọ 2 + Lọ 4 : ban đầu phân thành 2 lớp, sau đó tạo dung dịch trong suốt.                 
 B. Lọ 1 + Lọ 5: dung dịch vẫn trong suốt.  
 C. Lọ 2 + Lọ 3: dung dịch vẫn trong suốt. 
 D. Lọ 3 + Lọ 5: dung dịch bị vẫn đục, sau  đó trong suốt.  
Câu 2. Thuốc thử dùng để phân biệt các chất lỏng: anilin, phenol, benzen đựng trong các bình riêng rẽ 
là dung dịch 
 A. NaOH. B. HCl . C. NaOH và HCl.            D. Na2CO3 . 
Câu 3. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X người ta thu được 20,25 gam H2O; 16,8 lít CO2 
và 2,8 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của X là  
 A. C3H9N.      B. C3H8N. C. C3H4N. D. C3H6N.  
Câu 4. Cho amin X mạch hở, trong đó nguyên tố N chiếm 16,09% về khối lượng. X tác dụng được với 
HCl theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức phù hợp của X là 
 A. C3H7(NH2)2. B. C4H7NH2. C. C2H4(NH2)2. D. C5H11NH2.           
Câu 5. Cho amino axit X (chứa một nhóm NH2 trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu 
được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích 4:1. Cấu tạo nào sau đây phù hợp với X? 
 A. H2NCH2COOH.  B. H2NCH2CH2COOH.  
 C. HOOCCH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH.     
Câu 6. Tỉ lệ số mol CO2 : H2O thu được khi đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X của axit amino axetic là 
6:7. Trong phản ứng cháy sinh ra khí nitơ. X có trong tự nhiên. Cấu tạo nào sau đây phù hợp với X? 



13 

 

 A. CH3CH(NH2)COOH.                    B. H2NCH2CH2COOH. 
 C. CH3NHCH2COOH.  D. CH3CH2CH(NH2)COOH.    
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng liên tiếp, cùng bậc thu 
được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Cấu tạo nào sau đây phù hợp với hai amin? 
 A. CH3NH2 và CH3CH2NH2.             B. CH3CH2NH2 và CH3CH2CH2NH2. 
 C. CH3NH2 và CH3NHCH3. D. (CH3)2CHNH2 và (CH3)2CHCH2NH2.  
Câu 8. Cho 0,2 mol X là α-amino axit (có dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo 
ra 22,2 gam muối khan . Tên gọi đúng của X là  
 A. alanin. B. phenylalanin. C. valin.  D. glyxin. 
Câu 9. Y là một α - amino axit chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 13,1 (g) Y tác dụng với 
dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thu được 16,75 (g) chất rắn khan Z. (Giả sử trong quá trình 
cô cạn không có phản ứng xảy ra). Tên gọi đúng của Y là 
 A. axit α-aminocaproic.  B. alanin.    
 C. axit α-aminovaleric.  D. axit β-aminopropionic. 
Câu 10. X là một amino axit mạch thẳng có trong tự nhiên. 0,1 mol X phản ứng vừa đủ với 0,1 mol 
HCl. 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH tạo ra 28,65 gam muối Y. Cấu tạo nào sau đây 
phù hợp với X? 
 A. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.       B. HOOC[CH2]3CH(NH2)COOH. 
 C. H2N[CH2]5COOH.  D. H2N[CH2]3CH(NH2)COOH.  

 
CHƯƠNG 4: POLIME 

Mức độ biết:  
Câu 1. Tơ nilon – 6,6 có công thức là 

NH[CH2]5CO n

                    NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n

NH[CH2]6CO n

NHCH(CH3)CO n

A. B.

C. D.

.

. .

.

 
Câu 2. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp metyl metacrylat được gọi là 
 A. nhựa bakelít. B. nhựa PVC. C. chất dẻo. D. thuỷ tinh hữu cơ. 
Câu 3. Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? 
 A. PVC. B. cao su Isopren. C. amilopectin. D. xenlulozơ. 
Câu 4. Xenlulozơ triaxetat là 

 A. chất dẻo. B. tơ tổng hợp. C. tơ nhân tạo. D. tơ poliamit. 
Câu 5. Cao su Buna-S được điều chế bằng phản ứng 
 A. trùng hợp.   B. đồng trùng hợp.  
 C. trùng ngưng.         D. đồng trùng ngưng.   
Câu 6. Thủy tinh plexiglas là polime nào sau đây? 
 A. Polimetyl metacrylat.  B. Polivinyl axetat. 
 C. Polimetyl acrylat.   D. Poli metacrylat. 
Câu 7:  Tơ enang thuộc loại tơ 
 A. axetat. B. poliamit.                C. polieste. D. tằm. 
Câu 8 . Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su Buna-S?  
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nCH2    CH    CH    CH2  +  mCH    CH2

C6H5

to, p, xt
CH2    CH    CH    CH2          CH    CH2

C6H5
n m

.

CH2    CH    CH    CH2n to, p, xt
nCH2    CH    CH    CH2A.

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2B.

Cl Cl
n

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2C.

CH3 CH3

n

D.

.

.

.

 
Câu 9. Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su isopren? 

nCH2    CH    CH    CH2  +  mCH    CH2

C6H5

to, p, xt
CH2    CH    CH    CH2          CH    CH2

C6H5
n m

.

CH2    CH    CH    CH2n to, p, xt
nCH2    CH    CH    CH2A.

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2B.

Cl Cl
n

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2C.

CH3 CH3

n

D.

.

.

.

 
Câu 10. Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su cloropren? 

nCH2    CH    CH    CH2  +  mCH    CH2

C6H5

to, p, xt
CH2    CH    CH    CH2          CH    CH2

C6H5
n m

.

CH2    CH    CH    CH2n to, p, xt
nCH2    CH    CH    CH2A.

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2B.

Cl Cl
n

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2C.

CH3 CH3

n

D.

.

.

.

 
Câu 11. Để điều chế nilon-6,6 người ta dùng axit nào để trùng ngưng với hexametylen điamin? 
 A. Axit axetic. B. Axit oxalic. C. Axit stearic. D. Axit ađipic. 
Câu 12. Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna – N? 

nCH2    CH    CH    CH2  +  mCH    CH2

C6H5

to, p, xt
CH2    CH    CH    CH2          CH    CH2

C6H5
n m

.

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2B.

Cl Cl
n

CH2    CH    C    CH2n to, p, xt
CH2    CH    C    CH2A.

CH3 CH3

n

D.

.

.

nCH2    CH    CH    CH2  +  nCH    CH2

CN

to, p, xt
CH2    CH    CH    CH2    CH    CH2C.

CN
n .

 
Câu 13. Tơ poliamit là những polime tổng hợp có chứa nhiều nhóm 
 A.  –CO–NH– trong phân tử.  B. –CO– trong phân tử. 
 C. –NH– trong phân tử.  D. –CH(CN)– trong phân tử. 
Câu 14. Tơ capron (nilon – 6) có công thức là 

NH[CH2]5CO n

                    NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n

NH[CH2]6CO n

NHCH(CH3)CO n

A. B.

C. D.

.

. .

.

 
Câu 15. Cho các polime: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; 
(7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là 
 A. 1; 2; 6; 7. B. 2; 3; 5; 7. C. 2; 3; 6;7. D. 2; 5; 6; 7. 
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Câu 16. Polime nào sau đây là polime thiên nhiên? 
 A. Cao su buna. B. Cao su Isopren. C. Amilozơ. D. Nilon-6,6. 
Câu 17. Cho các polime: PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. 
Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là :  

A. PE, PVC, cao su lưu hóa, amilozơ, xenlulozơ.  
B. PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ. 
C. PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin.  
D. PE, PVC, cao su buna, amilozơ, xenlulozơ. 

Câu 18.   Polime Y có cấu tạo mạch như sau: −CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2− . Công 
thức một mắt xích của polime Y là 
 A. −CH2−CH2−CH2−.  B. −CH2−CH2−CH2−CH2−.   

 C. −CH2−.  D. −CH2−CH2−. 
 
Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi.  
 B. Hầu hết các polime không tan trong nước và các dung môi thông thường.  
 C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau. 

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime thiên nhiên, còn tinh bột và xenlulozơ là loại 
polime tổng hợp. 

Câu 20. Xét các phản ứng sau đây, phản ứng nào thuộc loại phản ứng trùng ngưng ? 

nNH2[CH2]6NH2  +  nHOOC[CH2]4COOH                    NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO      +  2nH2O
xt, to, p

n

nH2N[CH2]6COOH
xt, to, p

HN[CH2]6CO        +  nH2On

CH2    CH    CH2    CH CH2    CH    CH    CH

Cl Cl Cl Cl Cl

n
2n

2
n
2

+     Cl2
n
2

+    HCl
xt, to, p

(1)

(2)

(3)

.

.

.

 
 A. chỉ phản ứng (1).  B. chỉ phản ứng (3). 
 C. hai phản ứng (1) và (2). D. hai phản ứng (2) và (3). 
Mức độ hiểu:  
Câu 1. Cho các chất sau: CH2=CH2 (1);   CH2=C=CH-CH3 (2);   CH2=CH–Cl (3);    CH3–CH3 (4) 
Những chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là: 
 A. (1), (3).                  B. (3), (2).  C. (1), (2), (3), (4).  D. (1), (2), (3). 
Câu 2. Tên của monome tạo ra polime có công thức 

 

C    CH2

CH3

COOH
n

là                                                                                                                                  
 A. axit acrylic. B. metyl acrylat.          C. axit metacrylic. D.metyl metacrylat. 
Câu 3. Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây? 
 A. Axit metacrylic. B. Caprolactam. C. Phenol. D. Axit caproic.   
Câu 4 .Tơ enang được điều chế bằng phản ứng  
 A. trùng hợp axit acrylic.  B. trùng ngưng alanin. 
 C. trùng ngưng H2N-(CH2)6-COOH.  D. trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH. 
Câu 5. Nhựa PS được điều chế từ monome nào sau đây? 
 A. Axit metacrylic. B. Caprolactam. C. Phenol. D. Stiren. 
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Câu 6. Chất có khả năng trùng hợp thành cao su là  
CH2    C    CH    CH2.

CH3

A.

CH3    CH2    C    CH.C.

CH3    C    C    CH2.

CH3
CH2    CH    CH2    CH2    CH3.

B.

D.  
Câu 7. Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli (vinyl ancol)? 

CH2    CH    COOCH3. CH2    CH    OCOCH3.

CH2    CH    COOC2H5. CH2    CH    CH2    OH.

A.

C.

B.

D.  
Câu 8. Đun nóng vinyl axetat với kiềm ở điều kiện thích hợp, ta thu được sản phẩm trong đó có: 
 A. ancol vinylic. B. ancol etylic.  C. anđehit axetic. D. axeton. 
Câu 9. Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polime  

A. poli(vinyl clorua) + Cl2    → 0t  B. cao su thiên nhiên + HCl → 0t  

C. poli(vinyl axetat) +  H2O 
OH ,t0−

→  D.    amilozơ +       H2O   
H ,t0+

→  
Câu 10. Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của 
các monome để trùng hợp hoặc trùng ngưng để tạo ra các polime trên lần lượt là:  
 A. CH2=CHCl,  CH3-CH=CH-CH3,  CH3CH(NH2)-COOH  
 B. CH2=CH2,CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH 
 C. CH2=CH2,  CH3-CH=CH-CH3,  H2N-CH2-COOH            
 D.CH2=CH2,CH2=CH-CH=CH2,H2N-CH2-COOH 
Mức độ vận dụng: 
Câu 1. Cho các polime sau: polistiren; poliisopren; tơ axetat; tơ capron; poli(metyl metacrylat); 
poli(vinyl clorua); bakelit. Polime sử dụng để sản xuất chất dẻo gồm: 
A. polistiren; poliisopren; poli(metyl metacrylat); bakelit.          
B. polistiren; xenlulozơtri axetat; poli (metyl metacrylat); bakelit. 
C. polistiren; poli(metyl metacrylat); bakelit, poli(vinyl clorua).          
D. polistiren; xenlulozơtri axetat; poli(metyl acrylat). 
Câu 2. Để tổng hợp polime, người ta sử dụng phản ứng 
 A. trùng hợp.      B. trùng ngưng.  
 C. đồng trùng hợp hay đồng trùng ngưng.        D. tất cả các phản ứng trên. 
Câu 3. Hiđro hóa hợp chất hữu cơ X được isopentan. X tham gia phản ứng trùng hợp được một loại 
cao su. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

   

CH3    CH2    C    CH

CH2    C    CH    CH2 CH2    CH    CH    CH2

CH3

A.

C. D.

.

. .

CH3    C    C    CH2

CH3

B. .

 

Câu 4. Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây? 
 A. So sánh khả năng thấm nước của chúng, da thật dễ thấm nước hơn. 
 B. So sánh độ mềm mại của chúng, da thật mềm mại hơn da nhân tạo. 
 C. Đốt hai mẫu da, mẫu da thật cho mùi khét, còn da nhân tạo không cho mùi khét. 
 D. Dùng dao cắt ngang hai mẫu da, da thật ở vết cắt bị xơ, còn da nhân tạo thì nhẵn bóng. 

Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng sau: X 
2−

→
H O  Y 

, ,→
oxt t p

 polime. X có công thức phân tử C8H10O và 
không tác dụng với NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là:  
 A. C6H5CH(CH3)OH, C6H5COCH3. B. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO.  
 C. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH=CH2.  D. CH3-C6H4CH2OH, C6H5CH=CH2. 
Câu 6. Đun nóng poli (vinyl axetat) với kiềm ở điều kiện thích hợp ta thu được sản phẩm trong đó có 
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 A. ancol vinylic.  B.  ancol etylic.              C.  poli(vinyl ancol).  D.  axeton. 
Câu 7. Polime có khả năng lưu hóa là: 
 A. Cao su Buna.  B. Poliisopren.  C. Cao su Buna-S.  D. Tất cả đều đúng. 
Câu 8. Từ 100 ml dung dịch ancol etylic 33,34% (D = 0,69 g/ml) có thể điều chế được bao nhiêu kg 
PE (hiệu suất 100%)? 
 A. 23.  B. 14;  C. 18;  D. 27 
Câu 9. Một đoạn mạch PVC có khoảng 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch trên là 
 A. 62500 đvC B.  625000 đvC C. 125000 đvC D. 250000 đvC. 
Câu 10. Khi cho hai chất X và Y trùng ngưng tạo ra polime Z có công thức 

  

O    CH2    CH2    O    C    C6H4    C

O O
n

  
Công thức của X, Y lần lượt là 
 A. HO-CH2-CH2-OH; HOOC-C6H4-COOH. B. HO-CH2-COOH; HO-C6H4-COOH. 
 C. HOOC-CH2CH2-COOH; HO-C6H4-OH.  D. HO-CH2-COOH ,HO-C6H4-OH. 
Mức độ vận dụng cao: 
Câu 1. Tiến hành clo hóa poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. 
Trong X có chứa 66,78% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng 
được với một phân tử clo?   
 A. 1. B. 2.  C. 3. D. 4. 
Câu 2. Để điều chế 100 gam thủy tinh hữu cơ cần bao nhiêu gam ancol metylic và và bao nhiêu gam 
axit metacrylic, biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 80%. 
 A. axit 68,8 gam; ancol 25,6 gam. B.  axit 86,0 gam; ancol 32 gam. 
 C.  axit 107,5 gam; ancol 40 gam. D.  axit 107,5 gam; ancol 32 gam. 
Câu 3. Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện theo sơ đồ sau: 

hs50% hs80%
2 5C H OH buta-1,3-dien caosu buna→ →  

Khối lượng ancol etylic cần lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ trên là 
 A. 92 gam. B.  184 gam. C.  115 gam. D.  230 gam. 

Câu 4. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi H2O với tỉ lệ 2 2CO H On : n 1:1= . Vậy, 
polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau ? 
 A. poli(vinyl clorua). B. polietilen.          C. tinh bột. D. protein. 
Câu 5. Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng phân tử 4984 đvC và của polisaccarit 
(C6H10O5)n có khối lượng phân tử 162000 đvC lần lượt là: 
 A. 178 và 1000.     B. 187 và 100.     C. 278 và 1000.      D. 178 và 2000. 
Câu 6. Polime nào sau đây bị thủy phân trong môi trường kiềm? 
 A. Polipeptit.  B. Polietilen. 
 C. Xenlulozơ.  D. Tinh bột. 
Câu 7.  Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế cao su buna (1) là:  etilen (2), 
metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Dãy sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong 
quá trình điều chế là: 
 A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1.  B. 4 →6  → 2 → 5 → 3 → 1.      
 C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1.  D. 3  → 6 → 4→ 2 → 5 → 1. 

Câu 8. Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ đồ sau: CH4  → = %15H
 A  → = %95H

 B  → = %90H
 PVC. 

Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên, vậy để điều chế một tấn PVC thì số m3 khí thiên nhiên 
(đktc) cần dùng là  
 A. 5883 m3. B. 4576 m3. C. 6235 m3. D. 7225 m3.   
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Câu 9.  Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → Z → cao su buna. Tên gọi của X, Y, Z trong sơ đồ trên lần 
lượt là:  
 A. Axetilen, etanol, butađien. B. Anđehit axetic, etanol, butađien.  
 C. Axetilen, vinylaxetilen, butađien. D. Etilen, vinylaxetilen, butađien.      
Câu 10.   Cho biến hóa sau:  Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna.  A, B, C lần lượt là:  
 A. CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO.              
 B. C6H12O6 (glucozơ), C2H5OH, CH2=CH− CH=CH2. 
 C. C6H12O6 (glucozơ), CH3COOH, HCOOH.   D. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH. 

 

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 

Mức độ biết: 
Câu 1. Cho các phát biểu sau: 
(I): Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng. 
(II): Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. 
(III): Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể. 
(IV): Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sức hút tĩnh điện giữa các ion dương kim 
loại và lớp electron tự do. Kết luận nào đúng? 
 A. Chỉ có I đúng.   B. Chỉ có I, II đúng. 
 C. Chỉ có IV sai.   D. Cả I, II, III, IV đều đúng. 
Câu 2. So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại 
 A. thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn. 
 B. thường có năng lượng ion hoá nhỏ hơn. 
 C. thường dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học. 
 D. thường có số electron ở các phân lớp ngoài cùng nhiều hơn. 
Câu 3. Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA ), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì 
 A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. 
 B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. 
 C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 
 D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. 
Câu 4. Cho cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố: 1) 1s22s22p63s2, 2) 1s22s22p63s33p4

,  3) 
1s22s22p63s23p63d64s2, 4) 1s22s22p5, 5) 1s22s22p63s23p64s1, 6) 1s22s22p63s23p3. Cấu hình electron của 
nguyên tử các nguyên tố kim loại là: 
 A. 1, 4, 6.  B. 1, 3, 5.  C. 2, 4, 5.  D. 2, 5, 6. 
Câu 5. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân 
của những tính chất vật lí chung của kim loại là do trong tinh thể kim loại có 
 A. nhiều electron độc thân.  B. các ion dương chuyển động tự do. 
 C. các electron chuyển động tự do.  D. nhiều ion dương kim loại. 
Câu 6. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại là 
 A. vàng.  B. bạc.  C. đồng.  D. nhôm. 
Câu 7. Kim loại dẻo nhất trong tất cả các kim loại là 
 A. bạc.  B. vàng.  C. nhôm.  D. đồng. 
Câu 8. Kim loại nào có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại là 
 A. vonfam.  B. crom.  C. sắt.  D. đồng. 
Câu 9. Kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại là 
 A. liti.  B. xesi.  C. natri.  D. kali. 
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Câu 10. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại là 
 A. vonfam.  B. sắt.  C. đồng.  D. kẽm. 
Câu 11. Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất 
nóng chảy của chúng, là: 
 A. Na, Ca, Al.  B. Na, Ca, Cu.  C. Na, Cu, Al.  D. Fe, Ca, Al. 
Câu 12. Dãy kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 
 A. Fe, Zn, Li, Sn.  B. Cu, Pb, Rb, Ag.  C. K, Na, Ca, Ba.  D. Al, Hg, Cs, Sr. 
Câu 13. Phản ứng hoá học xảy ra trong sự ăn mòn kim loại là 
 A. Phản ứng trao đổi.   B. Phản ứng oxi hoá - khử. 
 C. Phản ứng thuỷ phân.   D. Phản ứng axit - bazơ. 
Câu 14. Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá là  
 A. Các điện cực phải khác nhau về bản chất.  
 B. Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau bằng một dây dẫn. 
 C. Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. 
 D. Các điện cực phải :khác nhau về bản chất, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau bằng một 
dây dẫn và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. 
Câu 15. Trên cửa các đập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá Zn mỏng. Làm như vậy là 
để chống ăn mòn các cửa đập theo phương pháp nào trong các phương pháp sau đây ? 
 A. Dùng hợp kim chống gỉ. 
 B. Phương pháp phủ. 
 C. Phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt. 
 D. Phương pháp điện hoá. 
Múc độ hiểu:  
Câu 1. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp 
Fe3+/Fe2+đứng trước cặp Ag+/Ag): 
 A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.  B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+. 
 C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.   D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+. 
Câu 2. Trong quá trình điện phân, những ion âm (anion) di chuyển về 
 A. anot, ở đây chúng bị khử.  B. anot, ở đây chúng bị oxi hoá. 
 C. catot, ở đây chúng bị khử.  D. catot, ở đây chúng bị oxi hoá. 
Câu 3. Trong quá trình điện phân, những dương (cation) di chuyển về 
 A. anot, ở đây chúng bị khử.  B. anot, ở đây chúng bị oxi hoá. 
 C. catot, ở đây chúng bị khử.  D. catot, ở đây chúng bị oxi hoá. 
Câu 4. Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại 
 A. đứng sau hiđro trong dãy điện hoá.  B. kiềm, kiềm thổ và nhôm. 
 C. đứng trước hiđro trong dãy điện hoá.  D. kiềm và nhôm. 
Câu 5. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và 
Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị 
phá hủy trước là 
 A. 4.  B. 1.  C. 2.  D. 3. 
Câu 6. Phản ứng nào xảy ra ở anot trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy? 
 A. sự oxi hóa ion Al3+.   B. sự khử ion Al3+. 
 C. sự oxi hoá ion O2-.   D. sự khử ion O2-. 
Câu 7. Khi điện phân dung dịch KCl có màng ngăn thì ở anot thu được 
 A. Cl2.  B. H2.  C. KOH và H2.  D. Cl2 và H2. 
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Câu 8. Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hoà trong nước thì xảy ra hiện tượng 
nào sau đây? 
 A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot. 
 B. Khí hiđro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot. 
 C. Kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot. 
 D. Nước Gia-ven được tạo thành trong bình điện phân. 
Câu 9. Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp: 
 A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 
 B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 
 C. điện phân dung dịch NaNO3 , không có màn ngăn điện cực. 
 D. điện phân NaCl nóng chảy. 
Câu 10. Dãy các ion kim loại đều bị Zn khử thành kim loại là 
 A. Cu2+, Mg2+, Pb2+.  B. Cu2+, Ag+, Na+.  C. Sn2+, Pb2+, Cu2+.  D. Pb2+, Ag+, Al3+. 
Câu 11. Phản ứng điều chế kim loại thuộc phương pháp nhiệt luyện là 
 A. C + ZnO → Zn + CO.  B. 2Al2O3 → 4Al + 3O2. 
 C. MgCl2 → Mg + Cl2.   D. Zn + 2Ag(CN)2

- → Zn(CN)4
- + 2Ag.  

Câu 12. Chất thể oxi hoá được ion Fe2+ thành Fe3+ là 
 A. Cu2+.  B. Pb2+.  C. Ag+.  D. Au. 
Câu 13. Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của sự điện phân: 
 A. Điều chế một số kim loại, phi kim và hợp chất. 
 B. Thông qua các phản ứng để sản sinh ra dòng điện. 
 C. Tinh chế một số kim loại như Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au, ... 
 D. Mạ Zn, Sn, Ni, Ag, Au, ... bảo vệ và trang trí kim loại. 
Câu 14. Nối một thanh Al với một thanh Cu bằng dây dẫn điện, nhúng hai thanh trong dung dịch 
HCl, sẽ quan sát được hiện tượng: 
 A. Thanh Al tan nhanh, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Cu nhiều hơn. 
 B. Thanh Cu tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al. 
 C. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh. 
 D. Thanh Al tan trước, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al. 
Câu 15. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối 
của chúng là: 
 A. Fe, Cu, Ag.  B. Mg, Zn, Cu.  C. Al, Fe, Cr.  D. Ba, Ag, Au. 
Mức độ vận dụng:  
Câu 1. Trong các kim loại: Zn,  Na,  Cu,  Al,  Fe,  Ca,  Mg;  có bao nhiêu kim loại khử được Fe3+ trong 
dung dịch thành kim loại? 
 A. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 6. 
Câu 2. Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. 
Cặp chất không phản ứng với nhau là 
 A. Fe và dung dịch CuCl2.  B. Fe và dung dịch FeCl3. 
 C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.   D. Cu và dung dịch FeCl3. 
Câu 3. Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3; 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2. Phát 
biểu đúng là: 
 A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br -  B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2. 
 C. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+.  D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. 
Câu 4. Một dung dịch X chứa đồng thời NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3. Thứ tự 
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các kim loại thoát ra ở catot khi điện phân dung dịch trên là 
 A. Ag, Fe, Cu, Zn, Na.   B. Ag, Cu, Fe, Zn. 
 C. Ag, Cu, Fe.   D. Ag, Cu, Fe, Zn, Na. 
Câu 5. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. 
Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 
 A. Cu, Fe, Zn, MgO.   B. Cu, Fe, ZnO, MgO. 
 C. Cu, Fe, Zn, Mg.   D. Cu, FeO, ZnO, MgO. 
Câu 6. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và 
Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị 
phá huỷ trước là 
 A. 4.  B. 1.  C. 2.  D. 3. 
Câu 7. Trong các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hóa học là 
 A. Zn trong dung dịch HCl.  B. thép cacbon để trong không khí ẩm. 
 C. đốt dây sắt trong khí oxi.  D. đồng trong dung dịch HNO3 loãng. 
Câu 8. Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn 
trước là 
 A. thiếc.   B. cả 2 đều bị ăn mòn như nhau. 
 C. sắt.   D. không kim loại nào bị ăn mòn. 
Câu 9. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật 
này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào sắt bị gỉ chậm nhất? 
 A. Sắt tráng kẽm.   B. Sắt tráng thiếc. 
 C. Sắt tráng niken.   D. Sắt tráng đồng. 
Câu 10. Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm, sau một thời gian có hiện 
tượng: 
 A. Dây Fe và dây Cu bị ăn mòn.  B. Ở chỗ nối dây Fe ăn mòn. 
 C. Ở chỗ nối dây Cu bị ăn mòn. D. Không có hiện tượng gì. 
Mức độ vận dụng cao:  
Câu 1. Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSO4 và c mol FeSO4. Kết thúc 
phản ứng dung dịch thu được chứa 2 muối . Biểu thức phù hợp cho kết quả trên là 
 A. a ≥ b.   B. b ≤ a < b +c.   
 C. b ≤ a ≤ b +c.   D. b < a < 0,5(b + c). 
Câu 2. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch gồm a mol CuSO4 và b mol NaCl. 
Dung dịch sau điện phân có thể hoà tan được kim loại nhôm, mối quan hệ giữa a và b là: 
 A. 2a = b.   B. 2a > b.    
 C. 2a < b.   D. 2a > b hoặc 2a < b. 
Câu 3. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 650 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau 
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 
 A. 3,24.  B. 64,8.  C. 59,4.  D. 54,0. 
Câu 4. Cho 0,3 mol Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 2M và Cu(NO3)2 1M. 
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kim loại thu được là 
 A. 12 gam.  B. 11,2 gam.  C. 13,87 gam.  D. 16,6 gam. 
Câu 5. Tiến hành điện phân dung dịch X chứa 200 ml dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 với điện cực trơ 
cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng lại; thu được 56 gam hỗn hợp kim loại ở catot và 
4,48 lít khí ở anot (đktc). Nồng độ mol AgNO3 và Cu(NO3)2 trong X lần lượt là 
 A. 2M và 1M.  B. 1M và 2M.  C. 2M và 4M.  D. 4M và 2M. 



22 

 

Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Na tác dụng với H2O dư, thu được 8,96 lít khí H2 
(đktc) và còn lại một lượng chất rắn không tan. Khối lượng của Na trong m gam X là 
 A. 2,3 gam.  B. 4,6 gam.  C. 6,9 gam.  D. 9,2 gam. 
Câu 7. Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là 
 A. Mg.  B. Cu.  C. Fe.  D. Cr. 
Câu 8. Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu đem 
hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thu được là 
 A. 4,48 lít.  B. 1,12 lít.  C. 3,36 lít.  D. 2,24 lít. 
Câu 9. Cho luồng khí CO đi 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 hết 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. m có giá trị là 
 A. 8.  B. 7,5.  C. 7.  D. 8,5. 
Câu 10. Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 (với điện cực trơ) trong thời gian 48 phút 
15 giây, thu được 11,52 gam kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Tên kim loại M và 
cường độ dòng điện là 
 A. Fe và 24A.  B. Zn và 12A.  C. Ni và 24A.  D. Cu và 12A. 

 
CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM- KIM LOẠI KIỀM THỔ- NHÔM 

Mức độ biết:  
Câu 1: Nguyên tố có năng lượng ion hóa nhỏ nhất là 
 A. Li. B. Na. C. K. D. Cs. 
Câu 2: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch 
 A. NaOH loãng.  B. H2SO4 đặc, nguội.  C. H2SO4 đặc, nóng.  D. H2SO4 loãng. 
Câu 3: Khi nói về kim loại kiềm,phát biểu nào sau đây là sai?  
 A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim. 
 B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.  
 C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.  
 D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. 
Câu 4: Các chất trong dãy nào sau đây đêu có thể làm mềm nước cứng tạm thời? 
 A. Ca(OH)2, HCl, Na2CO3.      B. NaHCO3, CaCl2, Ca(OH)2.    
 C. NaOH, K2CO3, K3PO4.     D. Na3PO4, H2SO4. 
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Nhôm có cấu tạo kiểu mạng lập phương tâm diện. 
 B. Nhôm là kim loại nhẹ, có màu trắng bạc, dễ kéo sợi và dát mỏng. 
 C. Nhôm dẫn điện và nhiệt tốt. 
 D. Nhôm có tính khử mạnh, mạnh hơn tính khử của Mg. 
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
 A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.  
 B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.  
 C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trọng công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.  

D. Nhôm bền  không khí ở nhiệt độ thường do có màng oxit Al2O3 rất mỏng mịn và bền chắc bảo 
vệ. 

Câu 7: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường 
kiềm là: 
 A. Be, Na, Ca. B. Na, Ba, K. C. Na, Fe, K. D. Na, Cr, K. 
Câu 8: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là 
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 A. NaCl.  B. NaHSO4. C. Ca(OH)2.  D. HCl. 
Câu 9: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là 
 A. quặng pirit.  B. quặng boxit.  C. quặng manhetit.  D. quặng đolomit. 
Câu 10: Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với 
dung dịch kiềm? 
 A. AlCl3 và Al2(SO4)3.  C. Al2(SO4)3 và Al2O3.  
 B. Al(NO3)3 và Al(OH)3. D. Al2O3 và Al(OH)3. 
Câu 11: Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong tất cả các kim loại là do nguyên nhân nào sau đây? 
 A. Kim loại kiềm dễ nóng chảy nhất nên dễ nhường electron.  
 B. Kim loại kiềm nhẹ nhất nên dễ nhường electron. 
 C. Kim loại kiềm có năng lượng ion hoá I1 nhỏ nhất. 
 D. Kim loại kiềm chỉ có số oxi hoá +1 trong các hợp chất. 
Câu 12: Nước cứng là nước chứa nhiều ion nào sau đây? 
 A. Cu2+, Fe3+            B. Al3+, Fe3+       C. Na+, K+                D. Ca2+, Mg2+ 
Câu 13: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2

 
tác dụng với dung dịch: 

 A. HNO3.  B. HCl. C. Na2CO3.  D. KNO3. 
Câu 14: Chất nào sau đây thường được dùng để làm giảm cơn đau dạ dày do dạ dày dư axit? 
 A. NaHCO3. B. CaCO3.                  C. KAl(SO4)2.12H2O. D. (NH4)2CO3. 
Câu 15: Nhóm gồm các chất đều tan trong nước ở nhiệt độ thường là 
 A. K2O, BaO, Al2O3.                                                B. K2O, BaO, MgO. 
 C. K2O, BaO, Na2O.                                          D. K2O, Al2O3, MgO. 
Câu 16: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là 
 A. quặng pirit .         B. quặng boxit. C. quặng menhetit.  D. quặng đolomit. 
Câu 17: Nhận định nào sau đây không phù hợp với các nguyên tố nhóm IA? 
 A. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1. 
 B. Tinh thể đều có cấu trúc lập phương tâm khối . 
 C. Đều phản ứng với nước ở điều kiện thường trừ Li. 
 D. Mức oxi hóa đặc trưng trong các hợp chất là +1. 
Câu 18: Trong công nghiệp để điều chế NaOH người ta dùng phương pháp nào sau đây? 
 A. Cho Na tác dụng với nước.                                     
 B. Cho Na2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.  
 C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.              
 D. Cho Na2O tác dụng với nước. 
Câu 19: Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung 
dịch HCl?  
 A. Al2(SO4)3. B. Al2O3.                       C. Al(OH)3. D. NaHCO3. 
Câu 20: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về kim loại nhóm IIA? 
 A. Đều có cùng một kiểu mạng tinh thể. 
 B. Ca, Sr, Ba đều tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.  
 C. Trong các hợp chất thường có số oxi hoá +2. 
 D. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 
Mức độ hiểu: 
Câu 1: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có 
 A. bọt khí và kết tủa trắng. B. bọt khí thoát ra. 
 C. kết tủa trắng xuất hiện.  D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. 
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Câu 2: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là 
 A. có kết tủa keo trắng và có khí thoát ra.   B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 
 C. không có kết tủa, có khí thoát ra.             D. chỉ có kết tủa keo trắng. 
Câu 3: Cho kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng vừa thu được khí vừa thu được kết tủa. X là  
 A. Be.                             B. Mg.                  C. Ba.                      D. Al. 
Câu 4: Nung hỗn hợp gồm MgCO3 và BaCO3 có cùng số mol đến khối lượng không đổi thu được khí 
A và chất rắn B. Hòa tan B vào nước dư, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch D. Hấp thụ hoàn toàn khí A 
vào dung dịch D, sản phẩm sau phản ứng là 
 A. Ba(HCO3)2.                                       B. BaCO3 và Ba(HCO3)2.  
 C. BaCO3 và Ba(OH)2.                                     D. BaCO3. 
Câu 5: Cho hỗn hợp gồm Al, Mg, Al(OH)3, Al2O3, MgO vào dung dịch NaOH dư còn lại chất rắn X. 
X gồm: 
 A. Mg, MgO.                 B. Al2O3, Al, Al(OH)3.     
 C. Al, Mg.            D. Al(OH)3, Al2O3, MgO. 
Câu 6: Cho chuyển hóa sau: X → NaAlO2 → Y → Z → Al. X, Y, Z phù hợp với lần lượt các chất: 
 A. Al2O3, Al(OH)3, AlCl3.                      B. Al(OH)3, Al2(SO4)3, AlCl3. 
 C. Al, Al(OH)3, Al2O3.                        D. Al2O3, AlCl3, Al2O3. 
Câu 7:  Cho các hợp chất: Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Dãy chuyển hóa nào sau đây có thể thực hiện 
được? 
A. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO.            B. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3. 
C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2.          D. CaCO3 → Ca(OH)2 → Ca → CaO. 
Câu 8: Có 4 chất bột rắn dựng trong 4 lọ mất nhãn là: K2O, Al2O3, Fe2O3, Al. Chỉ dùng một thuốc thử 
để phân biệt 4 chất này. Thuốc thử đó là 
 A. dung dịch HCl .               B. dung dịch H2SO4 .                    
 C. dung dịch HNO3.                 D. H2O. 
Câu 9: Có ba chất rắn: Mg, Al, Al2O3 đựng trong ba lọ mất nhãn. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có 
thể nhận biết được mỗi chất? 
 A. Dung dịch HCl.  B. Dung dịch H2SO4. C. Dung dịch CuSO4. D. Dung dịch NaOH 
Câu 10: Nhận định đúng khi nói về nhóm kim loại kiềm thổ là: 
 A. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng. 
 B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm. 
 C. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng. 
 D. Tính khử không phụ thuộc vào bán kính nguyên tử của kim loại. 
Mức độ vận dụng: 
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng ta thu được 3,36 lít 
khí H2 (đktc). Giá trị của m là 
 A. 2,7.                    B. 5,4.                       C. 1,35.                     D. 4,05. 
Câu 2: Cho dung dịch HCl đặc, dư tác dụng với 6,96 gam MnO2.Lượng khí clo sinh ra đã oxi hóa 
hoàn toàn kim loại kiềm thổ M, tạo ra 7,6 gam muối. M là 
 A. Mg. B. Ca. C. Ba. D. Sr. 
Câu 3: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). 
Kim loại kiềm là 
 A. Rb. B. Li. C. Na. D. K. 
 Câu 4: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Kim loại là 
 A. Ba.             B. Mg.        C. Ca .             D. Sr. 
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Câu 5: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung 
dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là 
 A. 10,6 gam. B. 5,3 gam. C. 21,2 gam. D. 15,9 gam. 
Câu 6: Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác 
dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là 
 A. 0,540. B. 0,810. C. 1,080. D. 1,755. 
Câu 7: Hòa tan 4,68 gam kali vào 50 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là  
 A. 8,58%. B. 12,32%. C. 8,56%. D. 12,29%. 
Câu 8: Trộn 10 ml AlCl3 1M với 35 ml KOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng kết tủa thu 
được là 
 A. 1,23 gam. B. 0,78 gam. C. 0,91 gam. D. 0,39 gam. 
Câu 9: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 
được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 
 A. 1,2.                       B. 1,8.                       C. 2,4.                    D. 2. 
Câu 10: Dẫn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M thì dung dịch sau phản ứng có chứa: 
 A. Na2CO3 và NaHCO3.    B. NaHCO3.         

 C. Na2CO3.    D. NaOH và Na2CO3. 
Mức độ vận dụng cao:  
Câu 1: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 2 vào nước (dư). Sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 
 A. 10,8.                 B. 5,4.                       C. 7,8.                      D. 43,2. 
Câu 2: Cho 20,7 gam muối cacbonat của kim loại R hóa trị I tác dụng với một lượng dư dung dịch 
HCl. Sau phản ứng thu được 22,35 gam muối. R là 
 A. Li. B. Na. C. K. D. Ag. 
Câu 3: Cho 19,2 gam hỗn hợp muối cacbonat của một kim loại hóa trị I và muối cacbonat của một kim 
loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít một chất khí (đktc). Khối lượng muối 
tạo thành trong dung dịch là 
 A. 21,4 gam. B. 22,2 gam. C. 23,4 gam. D. 25,2 gam. 
Câu 4: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 
được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 
39 gam kết tủa. Giá trị của m là 
 A. 48,3.                   B. 45,6.                    C. 36,7.                    D. 57,0. 
Câu 5: Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol 
N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là 
 A. 8,1. B. 1,53.  C. 1,35.  D. 13,5. 
Câu 6: Cho 6,08 gam hỗn hợp gồm hai hiđroxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp tác 
dụng với một lượng dư dung dịch HCl thì thu được 8,3 gam muối clorua. Công thức của hai hiđroxit 
là: 
 A. LiOH và NaOH.  B. NaOH và KOH.  C.  KOH và RbOH. D. RbOH và CsOH. 
Câu 7: Hòa tan hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị hai trong dung dịch HCl dư thu được 
6,72 lít khí (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thấy khối lượng muối khan thu được nhiều hơn khối 
lượng hai muối cacbonat ban đầu là 
 A. 3,0 gam. B.3,1 gam. C.3,2 gam. D.3,3 gam. 
Câu 8: Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm bột Al và một kim loại kiềm M vào nước. Sau phản ứng thu được 
dung dịch A và 5,6 lít khí (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A để được lượng kết tủa thu 
được là lớn nhất. Lọc kết tủa, sấy khô, cân được 7,8 gam. M là  
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 A. Li.  B. Na. C. K. D. Rb. 
Câu 9: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản 
ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là  
 A. 2,24 và 4,48.             B. 2,24 và 11,2.               C.6,72 và 4,48 .             D.5,6 và 1,2. 
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/lít. Thu 
được 9,85 gam kết tủa. Giá trị của a là 
 A. 0,02.                B. 0,04.             C. 0,06.                D. 0,08. 

 
CHƯƠNG 7: CROM - SẮT - ĐỒNG. SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC 

Mức độ biết 
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 
 A. Crom là nguyên tố thuộc ô thứ 24, chu kỳ 4, nhóm VIB, có cấu hình electron là [Ar]3d54s1. 

B. Khác với kim loại thuộc nhóm A, crom có thể tham gia liên kết bằng electron của phân lớp 4s và 
3d. 

 C. Đơn chất crom có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện. 
 D. Trong hợp chất, nguyên tố crom có các mức oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6. 
Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải của Cr? 
 A. là kim loại nặng, khó nóng chảy. B. là kim loại không bị mờ trong không khí. 
 C. là kim loại nhẹ, màu trắng. D. là kim loại cứng, có có ánh bạc. 
Câu 3. Cho crom tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao thì 
 A. tạo thành Cr2O3.  B. tạo thành Cr(OH)2. 
 C. phản ứng không xảy ra. D. tạo thành Cr(OH)3. 
Câu 4. Phèn crom - kali có công thức nào sau đây? 
 A. K2SO4.CrSO4.24H2O. B. KCr(SO4)2.24H2O. 
 C. K2SO4.Cr2(SO4)3.12H2O. D. K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O. 
Câu 5. Trong công nghiệp, người ta điều chế crom bằng cách 
 A. nhiệt luyện crom(III) oxit bằng chất khử CO.   
 B. nhiệt luyện crom(III) oxit bằng chất khử Al. 
 C. điện phân nóng chảy crom(III) oxit.    
 D. nhiệt phân crom(III) oxit. 
Câu 6. Giải thích ứng dụng nào dưới đây của crom là không hợp lý? 
 A. Crom là kim loại rất cứng, có thể dùng để cắt thủy tinh. 
 B. Crom là kim loại nhẹ nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không.  

C. Ở điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên dùng để mạ bảo vệ thép. 
 D. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt. 
Câu 7. Tính chất vật lý nào dưới đây không phải của Fe? 
 A. Kim loại nặng, khó nóng chảy. B. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. 
 C. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn. D. Có tính nhiễm từ. 
Câu 8. Sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ cao hơn 5700C thì tạo ra sản phẩm: 
 A. FeO và H2. B. Fe(OH)2 và H2. C. Fe2O3 và H2. D. Fe3O4 và H2. 
Câu 9. Sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ thấp hơn 5700C thì tạo ra sản phẩm: 
 A. FeO và H2. B. Fe3O4 và H2. C. Fe(OH)3 và H2. D. Fe2O3 và H2. 
Câu 10. Để điều chế sắt trong công nghiệp, người ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp 
sau? 
 A. Điện phân dung dịch FeCl2. B. Khử Fe2O3 bằng CO. 
 C. Cho Mg tác dụng với FeCl2. D. Khử Fe2O3 bằng Al. 
Câu 11. Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cả 2 quá trình luyện gang và thép? 
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 A. FeO + CO 
ot→  Fe + CO2. B. SiO2 + CaO 

ot→CaSiO3. 

 C. FeO + Mn 
ot→  Fe + MnO. D. S + O2 

ot→  SO2. 
Câu 12. Với sự có mặt của oxi trong không khí, đồng bị tan trong dung dịch H2SO4 theo phản ứng nào 
sau đây? 
 A. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.                       
 B. 2Cu + 2H2SO4 + O2 → 2CuSO4 + 2H2O. 
 C. 3Cu + 4H2SO4 + O2 → 3CuSO4 + SO2 + 4H2O.    
 D. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O. 
Câu 13. Đồng thau là hợp kim nào sau đây? 
 A. Cu - Sn.  B. Cu - Cr. C. Cu - Fe. D. Cu - Zn. 
Câu 14. Đồng thanh là hợp kim nào sau đây? 
 A. Cu - Sn.  B. Cu - Cr. C. Cu - Fe. D. Cu - Zn. 
Câu 15. Nước Svayde có thành phần chính là 
 A. Cu(NH3)2.2H2O. B. [Cu(NH3)4](OH). C. [Cu(NH3)4](OH)2.  D. Cu(NH3)4.  
Câu 16. Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng đồng bị bao phủ bởi lớp gỉ màu xanh. Lớp gỉ đồng là 
 A. (CuOH)2.CuCO3. B. CuCO3. C. Cu2O. D. CuO. 
Câu 17. Những kim loại nào sau đây không tác dụng với H2SO4 đặc, nóng? 
 A. Zn, Au. B. Zn, Ag. C. Ag, Pt. D. Au, Pt. 
Câu 18. Cho các ion sau: Zn2+, Ni2+, Fe2+, Cr2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Ag+. Số ion tạo hiđroxit lưỡng tính là 
 A. 2.  B. 3. C. 5. D. 4. 
Câu 19. Để mạ Ni lên một vật bằng thép người ta điện phân dung dịch NiSO4 với  
 A. catot là vật cần mạ, anot bằng sắt.       B. anot là vật cần mạ, catot bằng niken. 
 C. anot là vật cần mạ, catot bằng sắt.         D. catot là vật cần mạ, anot bằng niken. 
Câu 20. Để thu được vàng tinh khiết 99,99%, người ta dùng phương pháp 
 A. hòa tan trong dung dịch xianua, rồi dùng kẽm đẩy vàng ra. 
 B. hòa tan trong hỗn hợp cường thủy, rồi dùng kẽm đẩy vàng ra. 
 C. tạo hỗn hống, rồi đốt nóng cho thủy ngân bay hơi. 
 D. điện phân dung dịch với anot là vàng thô. 
Mức độ hiểu  

Câu 1. Phản ứng nào sau đây không đúng?   

 A. Cr  +  6HNO3 
ot→Cr(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.  

 B. 2Cr  + 3S 
ot→  Cr2S3.   

 C. 4Cr  + 3O2 
ot→  2Cr2O3.   

 D. 2Cr  + 6HCl 
ot→  2CrCl3 + 3H2. 

Câu 2. Hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối K2Cr2O7? 
 A. Từ màu da cam sang không màu. B. Không thay đổi. 
 C. Từ màu vàng sang màu da cam. D. Từ màu da cam sang màu vàng. 
Câu 3. Cho các dung dịch: X1 (HCl); X2 (KNO3); X3 (HNO3); X4 (HCl, KNO3); X5 (FeCl3). Dãy gồm 
các dung dịch hòa tan được Cu kim loại là  
 A. X3, X4, X5.  B. X3, X5.  C. X3, X4. D. X1, X2, X3. 
Câu 4. Hiện tượng nào xảy ra khi đưa một dây đồng mảnh, được uốn thành lò xo, nóng đỏ vào lọ thủy 
tinh đựng đầy khí clo, đáy lọ chứa một lớp nước mỏng? 
 A. dây đồng không cháy.   
 B. dây đồng cháy tạo khói màu đỏ. 
 C. đồng cháy mạnh, có khói màu nâu. Lớp nước sau phản ứng không màu. 

D. đồng cháy mạnh, có khói màu nâu. Khi khói tan, lớp nước ở đáy lọ thủy tinh có màu xanh nhạt. 
Câu 5. Phản ứng nào sau đây không đúng? 
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 A. Fe3O4 + 8HCl  → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O.   
 B. FeO + CO → Fe + CO2. 
 C. Fe3O4 + 8HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O. 
 D. 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe. 
Câu 6. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, 
Fe2(SO4)3, FeS, FeS2, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng 
oxi hóa - khử là 
 A. 7. B. 8.  C. 10.  D. 9. 
Câu 7. Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch ZnSO4 ta thấy: 
 A. Xuất hiện kết tủa màu trắng bền, không tan trong dung dịch NaOH dư. 
 B. Xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch trong suốt. 
 C. Xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt.       
 D. Không thấy có hiện tượng gì xảy ra. 
Câu 8. Cho 4 kim loại: Al, Fe, Mg, Cu và bốn dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, Al2(SO4)3. Kim loại 
nào khử được cả 4 dung dịch muối trên? 
 A. Mg. B. Mg và Al. C. Mg và Fe. D. Cu. 
Câu 9. Cho các kim loại sau: Sn, Ni, Ag, Zn, Au. Số kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là 
 A. 5. B. 6. C. 4. D. 3. 
Câu 10. Cho dung dịch NaOH loãng dư lần lượt vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, Zn(NO3)2, NaCl, 
Cu(NO3)2. Số kết tủa thu được là 
 A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 
Mức độ vận dụng 

Câu 1. Để làm sạch một loại bạc có lẫn Zn, Sn và Pb, cần khuấy loại bạc này trong lượng dư dung 
dịch  
 A. Zn(NO3)2. B. Sn(NO3)2. C. Pb(NO3)2. D. AgNO3. 
Câu 2. Vàng thu được khi tách bằng phương pháp xianua có lẫn kẽm. Để tách vàng ra khỏi kẽm, người 
ta dùng  
 A. dung dịch NaCl.  B. hỗn hợp cường thủy.  
 C. nước nguyên chất.  D. dung dịch H2SO4 loãng.  
Câu 3. Thêm 0,15 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng 
hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là 
 A. 6,45 gam. B. 8,6 gam. C. 10,3 gam. D. 7,725 gam. 
Câu 4. Thổi khí NH3 dư qua CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thấy khối lượng chất rắn giảm 
2,4 gam. Khối lượng CrO3 đã phản ứng là 
 A. 10 gam. B. 20 gam. C. 5 gam. D. 2,5 gam. 
Câu 5. Trộn 0,54 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được 
hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 dư thu được khí NO duy nhất. Thể tích khí NO 
(đktc) là 
 A. 0,448 lit. B. 0,672 lit. C. 0,896 lit. D. 0,896 lit. 
Câu 6. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể luyện được 800 tấn gang có hàm 
lượng sắt 95,96%? 
 A. 1325,16. B. 3512,61. C. 2351,16. D. 5213,61. 
Câu 7. Cho luồng H2 đi qua 0,8 g CuO nung nóng. Sau phản ứng thu được 0,672 g chất rắn. Hiệu suất 
khử CuO thành Cu là  
 A. 60%. B. 80%. C. 90%. D. 75%. 
Câu 8. Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO nung nóng thu 
được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào dung dịch chứa Ca(OH)2 dư thì 
thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là 
 A. 3,22 gam. B. 3,12 gam. C. 4,0 gam. D. 4,2 gam. 
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Câu 9. Hòa tan 12 g một mẫu quặng chứa Au (và các tạp chất trơ) vào hỗn hợp nước cường thủy dư. 
Khi phản ứng hoàn toàn thì thấy tiêu tốn 0,0015 mol HCl. Phần trăm khối lượng Au trong mẫu quặng 
trên là 
 A. 0,82%.  B. 1,23%. C. 1,64%. D. 0,41%. 
Câu 10. Hơ nóng lá bạc, sau đó cho vào bình khí ozon. Sau một thời gian thấy khối lượng lá bạc tăng 
lên 2,4 g. Khối lượng ozon đã phản ứng với lá bạc là 
 A. 2,4 gam. B. 14,4 gam. C. 7,2 gam. D. 21,6 gam. 
Mức độ vận dụng cao 

Câu 1. Sục khí H2S dư qua dung dịch chứa FeCl3, CuCl2 đến khi bão hòa thu được kết tủa X. Kết tủa 
X là 
 A. CuS. B. S, Fe2S3. C. S và CuS. D. CuS, Fe2S3. 
Câu 2. Cho 200 ml dung dịch KOH vào 400 ml dung dịch CrCl3 0,2M thu được 6,18 gam kết tủa. 
Nồng độ mol của dung dịch KOH ban đầu là 
 A. 0,6M hoặc 1,1M. B. 0,9M hoặc 1,2M.  C. 0,8M hoặc 1,4M. D. 0,9M hoặc 1,3M.  
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3 thu được V lit hỗn 
hợp khí X (gồm NO và NO2) ở đktc có tỉ khối đối với hiđro bằng 19 và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối 
nitrat và axit dư). Giá trị của V là 
 A. 3,36. B. 4,48. C. 5,60. D. 6,72. 
Câu 4. Thể tích dung dịch HNO3 1M tối thiểu cần dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol 
Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) 
 A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít. 
Câu 5. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 
0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). 
Giá trị của V là 
 A. 0,448. B. 0,747. C. 1,792. D. 0,672. 
Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 8,32 gam Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 4,928 lít hỗn 
hợp NO và NO2 (đktc). Khối lượng của 2,464 lit hỗn hợp 2 khí này (ở đktc) là  
 A. 4,7 gam. B. 9,4 gam. C. 9,8 gam. D. 4,9 gam. 
Câu 7. Một hỗn hợp nặng 14,3 gam gồm K và Zn tan hết trong nước dư cho ra dung dịch chỉ chứa chất 
duy nhất là muối. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là: 
 A. 3,9 gam K; 10,4 gam Zn; 4,48 lít H2.  B. 7,8 gam K; 6,5 gam Zn; 4,48 lít H2. 
 C. 3,9 gam K; 10,4 gam Zn; 1,12 lít H2. D. 7,8 gam K; 6,5 gam Zn; 1,12 lít H2. 
Câu 8. Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn, Mg, Ni thu được m1 gam hỗn hợp oxit ZnO, NiO, MgO. 
Hòa tan hoàn toàn m1 gam hỗn hợp oxit trên trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch A. Cô cạn 
dung dịch A thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là (m1 + 55) gam. Biểu thức nào sau đây 
đúng? 
 A. m = m1 – 16. B. m = m1 – 32.  C. m = m1 – 24.  D. m = m1 – 8. 
Câu 9. Hòa tan hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe, Cu vào 1,5 lit dung dịch HNO3 x (mol/l) vừa đủ thu được 
dung dịch Y (không chứa 4NH+

) và 1,344 lit hỗn hợp khí B gồm NO, NO2 có tỉ khối so với He là 9,5. 
Giá trị của x là  
 A. 0,06. B. 0,03. C. 0,12. D. 0,09. 
Câu 10. Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết 
thúc phản ứng thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết a = b + c/2. Ta có 
 A. dung dịch X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại. 
 B. dung dịch X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại. 
 C. dung dịch X chứa 3 muối và Y có 2 kim loại. 
 D. dung dịch X chứa 2 muối và Y có 2 kim loại. 
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CHƯƠNG 8: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 
Mức độ biết: 
Câu 1. Phương pháp để nhận biết cation Na+ là 
 A. thử màu ngọn lửa.  B. dùng thuốc thử NaCl. 
 C. dùng thuốc thử BaCl2.  D. đun nóng dung dịch. 
Câu 2. Phương pháp nhận biết cation NH4

+ là 
 A. thử màu ngọn lửa.  B. dùng thuốc thử NaOH rồi đun nhẹ. 
 C. dùng thuốc thử BaCl2. D. dùng thuốc thử AgNO3 rồi đun nhẹ. 
Câu 3. Phương pháp nhận biết cation Ba+ là 
 A. đun nóng dung dịch.  B. dùng thuốc thử NaOH rồi đun nhẹ. 
 C. dùng thuốc thử H2SO4. D. dùng thuốc thử AgNO3 rồi đun nhẹ. 
Câu 4. Phương pháp nhận biết cation Al3+ là 
 A. đun nóng dung dịch.  B. thêm từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch. 
 C. thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch. D. dùng thuốc thử AgNO3. 
Câu 5. Phương pháp nhận biết cation Fe3+ là 
 A. đun nóng dung dịch.  B. thêm từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch. 
 C. thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch. D. dùng thuốc thử AgNO3. 
Câu 6. Phương pháp nhận biết cation Fe2+ là 
 A. sử dụng quỳ tím.  B. thêm từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch. 
 C. thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch. D. dùng thuốc thử AgNO3. 
Câu 7. Phương pháp nhận biết cation Fe3+ là 
 A. đun nóng dung dịch.  B. thêm từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch. 
 C. thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch. D. dùng thuốc thử AgNO3. 
Câu 8. Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch NH3 từ từ đến dư vào dung dịch Cu2+ là 
 A. xuất hiện kết tủa xanh lam. 
 B. xuất hiện kết tủa xanh lam sau đó kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh đậm. 
 C. xuất hiện kết tủa trắng. 
 D. xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch không màu. 
Câu 9. Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch Fe2+ là 
 A. xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 
 B. xuất hiện kết tủa trắng xanh, chuyển dần sang màu nâu đỏ. 
 C. xuất hiện kết tủa trắng. 
 D. xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch không màu. 
Câu 10. Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch Al3+ là 
 A. xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 
 B. xuất hiện kết tủa trắng xanh, chuyển dần sang màu nâu đỏ. 
 C. xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong dung dịch NaOH dư. 
 D. xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch không màu. 
Câu 11. Hiện tượng quan sát được khi cho lá đồng vào dung dịch hỗn hợp H2SO4 và NaNO3 là 
 A. xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 
 B. xuất hiện kết tủa xanh lam. 
 C. lá đồng tan tạo dung dịch không màu. 
 D. lá đồng tan tạo dung dịch xanh lam và có khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra. 
Câu 12. Cho dung dịch BaCl2 lần lượt tác dụng với các dung dịch: Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4,  Na2SO3 

trong môi trường axit loãng dư. Chất tạo được kết tủa trắng với BaCl2 là: 
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 A. Na2CO3.  B. Na2SO4, Na2CO3. 
 C. Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4,  Na2SO3. D. Na2SO4.   
Câu 13. Phương pháp nhận biết anion  Cl- là 
 A. đun nóng dung dịch có khí có mùi hắc bay ra. 
 B. thêm từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch thu được kết tủa trắng. 
 C. dùng thuốc thử BaCl2 thu được kết tủa vàng. 
 D. dùng thuốc thử AgNO3 thu được kết tủa trắng 
Câu 14. Hiện tượng quan sát được khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 là 
 A. xuất hiện sủi bọt khí ngay lập tức. 
 B. ban đầu chưa có khí, sau một lúc mới xuất hiện sủi bọt khí. 
 C. xuất hiện kết tủa trắng. 
 D. xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần. 
Câu 15. Hiện tượng quan sát được khi sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 là 
 A. xuất hiện kết tủa xanh lam. 
 B. ban đầu chưa có khí, sau một lúc mới xuất hiện sủi bọt khí. 
 C. xuất hiện kết tủa trắng. 
 D. xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần. 
Câu 16. Thuốc thử để phân biệt khí SO2 và CO2 là 
 A. dung dịch Ba(OH)2.  B. dung dịch Ca(OH)2. 

 C. dung dịch Br2.  D. dung dịch H2SO4. 
Câu 17. Dãy các dung dịch tạo kết tủa đen với khí H2S là: 
 A. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. B. Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. 
 C. Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, Al(NO3)3. D. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. 
Câu 18. Khí làm quỳ tím ẩm đổi màu xanh là 
 A. Cl2. B. HCl. C. NH3. D. O2. 
Câu 19. Thuốc thử dùng để phân biệt 3 ống nghiệm lần lượt chứa 3 cation Ba2+, NH4

+, Al3+ là: 
 A. dung dịch NaOH. B. dung dịch AgNO3. C. dung dịch HCl. D. dung dịch BaCl2. 
Câu 20. Thuốc thử dùng để nhận biết 2 anion CO3

2- và SO4
2- là 

 A. dung dịch NaOH và dung dịch CaCl2. B. dung dịch HCl và dung dịch BaCl2. 
 C. dung dịch KCl và dung dịch BaCl2. D. dung dịch KOH và BaCl2. 
Mức độ hiểu:  
Câu 1. Cho dung dịch NaOH lần lượt vào 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4

+, 
Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ có thể nhận biết được tối đa 
 A. dung dịch chứa NH4

+. B. hai dung dịch chứa NH4
+, Al3+. 

 C. ba dung dịch chứa NH4
+, Al3+, Fe3+. D. Cả 5 dung dịch. 

Câu 2. Cho dung dịch H2SO4 loãng lần lượt vào 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa: KCl, 
Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4 có thể nhận biết được tối đa 
 A. hai dung dịch chứa Ba(HCO3)2, K2CO3.  
 B. ba dung dịch chứa Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S. 
 C. hai dung dịch chứa Ba(HCO3)2, K2S. 
 D. hai dung dịch chứa Ba(HCO3)2, K2SO4. 
Câu 3. Cho dung dịch NaOH từ từ vào 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa: NH4Cl, FeCl2, AlCl3, 
MgCl2, CuCl2 có thể nhận biết được tối đa 
 A. hai dung dịch chứa NH4Cl, CuCl2. 
 B. ba dung dịch chứa NH4Cl, MgCl2, CuCl2. 
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 C. bốn dung dịch chứa NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2. 
 D. cả 5 dung dịch. 
Câu 4. Cho giấy quỳ tím vào 4 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa: NaCl, Na2CO3, KHSO4, 
CH3NH2 có thể nhận biết được tối đa 
 A. dung dịch chứa NaCl. 
 B. hai dung dịch chứa NaCl, KHSO4. 
 C. hai dung dịch chứa KHSO4, CH3NH2, Na2CO3. 
 D. cả bốn dung dịch. 
Câu 5. Phân biệt hai dung dịch (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng 1 thuốc thử là 
 A. dung dịch Ba(OH)2.  B. dung dịch CuCl2. 
 C. dung dịch AgNO3.  D. Tất cả đều đúng. 
Câu 6. Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn: NH3, NH4Cl, 
K2SO4, (NH4)2SO4 là 
 A. dung dịch NaOH.  B. dung dịch BaCl2.  
 C. dung dịch AgNO3.   D. dung dịch Ba(OH)2. 
Câu 7. Để phân biệt các khí riêng biệt: NH3, CO2, H2S, O2 có thể dùng  
 A. nước và giấy quỳ tím. B. dung dịch Ca(OH)2 và giấy quỳ tím. 
 C. giấy quỳ tím ẩm và tàn đóm cháy dở. D. tàn đóm và giấy tẩm dung dịch Pb(NO3)2. 
Câu 8. Có 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch: NaNO3, CuCl2, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Để nhận biết các 
dung dịch trên có thể dùng dung dịch 
 A. NaOH.                   B. AgNO3. C. H2SO4. D. Na2CO3. 
Câu 9. Dùng thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được dung dịch Fe2(SO4)3 và dung dịch Fe2(SO4)3 
có lẫn FeSO4? 
 A. dung dịch NaOH.  B. dung dịch NH3.  
 C. dung dịch KMnO4/H2SO4. D. dung dịch Ba(OH)2. 
Câu 10. Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : KCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng dung dịch 
 A. AgNO3. B. NaOH. C. CaCl2. D. Ba(OH)2. 
Mức độ vận dụng:  
Câu 1. Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3 là 
 A. không có hiện tượng gì. B. có kết tủa màu nâu đỏ. 
 C. có sủi bọt khí.  D. có kết tủa màu nâu đỏ và sủi bọt khí. 
Câu 2. Có các dung dịch: AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Chỉ cần dùng 1 thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 
được các dung dịch trên? 
 A. Quỳ tím B. Dung dịch NH3 C. Dung dịch HCl D. Dung dịch BaCl2 
Câu 3. Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: KCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng dung dịch 
 A. AgNO3. B. NaOH. C. CaCl2. D. Ba(OH)2.  
Câu 4. Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 
  A. nước brom. B. CaO. C. dung dịch Ba(OH)2. D. dung dịch NaOH. 
Câu 5. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
  A. Mg, Al2O3, Al. B. Mg, K, Na. C. Zn, Al2O3, Al. D. Fe, Al2O3, Mg. 
Câu 6. Để phân biệt  các dung dịch NaCl, nước javen, dung dịch KI, ta có thể dùng dung dịch 
 A. HCl. B. KMnO4. C. AgNO3. D. NaOH. 
Câu 7. Để phân biệt các dung dịch MgCl2, CaCl2, AlCl3 thì chỉ cần dùng một dung dịch nào sau đây? 
 A. KOH. B. Na2CO3. C. AgNO3. D. H2SO4. 
Câu 8. Dung dịch nào dưới đây dùng để phân biệt Fe2O3, Fe3O4? 
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 A. HCl. B. HNO3. C. H2SO4 loãng. D. FeCl3. 
Câu 9. Chỉ dùng nước và 1 dung dịch nào sau đây có thể phân biệt 3 kim loại:Na, Ba, Cu? 
 A. HNO3. B. NaOH. C. H2SO4. D. HCl. 
Câu 10. Có 3 dung dịch riêng biệt:  KNO3, Na2CO3, NH4Cl. Để nhận biết các dung dịch trên có thể 
dùng dung dịch 
    A. NaOH.                  B. quỳ tím.  C. H2SO4. D. NH3. 
Mức độ vận dụng cao:  
Câu 1. Số thuốc thử ít nhất cần dung để phân biệt các chất bột: Al, Mg, Fe, Cu là 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 
Câu 2. Để phân biệt các khí riêng biệt: NH3, CO2, H2S, O2 có thể dùng  
 A. nước và giấy quỳ tím ẩm. 
 B. dung dịch Ca(OH)2 và giấy quỳ tím ẩm. 
 C. giấy quỳ tím ẩm và tàn đóm cháy dở. 
 D. giấy quỳ tím ẩm và giấy tẩm dung dịch Pb(NO3)2. 
Câu 3. Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag, Al, Cu, Fe với khối lượng Ag không đổi, có thể dùng 
dung dịch chất nào sau đây? 
 A. Fe(NO3)3 dư. B. AgNO3 dư. C. CuCl2 dư. D. Fe(NO3)2 dư. 

Câu 4. Để tách riêng từng muối tinh khiết ra khỏi hỗn hợp gồm ZnCl2 và AlCl3 cần dùng  
 A. dung dịch NaOH và NH3. B. dung dịch HCl và CO2. 
 C. dung dịch NH3 và HCl. D. dung dịch NH3, CO2 và HCl. 
Câu 5. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl, H2SO4 có thể 
dùng thêm 
 A. giấy quỳ tím. B. dung dịch AgNO3. C. dung dịch Ca(OH)2. D. dung dịch HNO3. 
Câu 6. Để phân biệt 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch: NaNO3, CuCl2, FeCl2, AlCl3, NH4Cl có thể 
dùng dung dịch chất nào sau đây? 
 A. NaOH.                   B. AgNO3. C. H2SO4. D. Na2CO3. 
Câu 7. Trình tự tiến hành nào sau đây có thể phân biệt 4 oxit riêng biệt: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và MgO? 
 A. Dùng nước, dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch NaOH. 
 B. Dùng nước, lọc, dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch NaOH. 
 C. Dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch Na2CO3. 
 D. Dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch Na2CO3. 
Câu 8. Thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2 

là 
 A. Phenolphtalein. B. K2SO4. C. Quỳ tím. D. BaCl2. 
Câu 9. Để phân biệt FeS, FeS2, FeCO3 và Fe2O3 ta có thể dùng dung dịch 
 A. HNO3. B. NaOH. C. H2SO4 đặc nóng. D. HCl. 
Câu 10. Để phân biêt Fe, hỗn hợp FeO +Fe2O3, hỗn hợp Fe + Fe2O3 ta có thể dùng: 
 A. Dung dịch HNO3, dung dịch NạOH. B. Dung dịch HCl, dung dịch NaOH. 
 C. Nước Cl2, dung dịch NaOH. D. Dung dịch HNO3, nước Cl2. 
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Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A A C A D C C A B 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B D B D B A C B A 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C C A B A B B A B 

 
 
 



35 

 

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C A A D A D D A D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D A C A D A B A 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B D A A C C A A A B 

Mức độ vận dụng thấp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B D A A D A A B D 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C A D A A A A A A 

 
 
 

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 4 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D C C B A B D C B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D C A A B C D 
 

D 
 

D 
 

C 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A C B C D A B C D D 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D C C C C D B A A 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C D B A A A A C B 
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ĐÁP ÁN CHƯƠNG 5 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B A B C B B B B A 

11 12 13 14 15      

A C B D D      

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B C B D C A B B C 

11 12 13 14 15      

A C B A A      

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C D B A D B C A B 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B B A A B C D A D 

 
ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6 

 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B C C D B B C B D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D C A C B C C A A 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B C A A C B D D A 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A C C A C B D D D 
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ĐÁP ÁN CHƯƠNG 7 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C A D B B C A B B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B B D A C A D B D D 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D D A D C D B A D D 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D D D A A A B B A C 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D C C D C B A C A 

 
 

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 8 
 

Mức độ biết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B C C B B B B B D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D C D B D C B C A B 

Mức độ hiểu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B D D D D B A C D 

Mức độ vận dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B D A A C A B C B 

Mức độ vận dụng cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D A D A A B C D B 

 
 
 

 


