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I. Nhận biết 

 

Câu 1 [643545]: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?  

 A.  Cr.   B.  Al.  C.  Fe.   D.  Cu.  

Câu 2 [643547]: Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Al2O3?  

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

Câu 3 [643550]: Trong các chất sau, chất không tác dụng với khí oxi là:  

 A.  CO.   B.  NH3.  C.  CO2.   D.  CH4.  

Câu 4 [643554]: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?  

 A.  CH3COOCH2CH3.   B.  CH2=CHCOOCH3.  C.  HCOOCH3   D.  CH3COOCH3  

Câu 5 [643556]: Công thức của Natri cromat là:  

 A.  Na2CrO7.   B.  Na2CrO4 .  C.  NaCrO2.   D.  Na2Cr2O7.  

Câu 6 [643558]: Polime nào sau đây không được được dùng làm chất dẻo?  

 A.  Polietilen.   B.  Poli(vinyl clorua).  C.  Poli(metyl metacrylat).D.  Poli acrilonitrin.  

Câu 7 [643563]: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?  

 A.  CaCO3.   B.  Ca(OH)2.  C.  Na2CO3.   D.  Ca(HCO3)2.  

Câu 8 [643565]: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?  

 A.  Cr(OH)3.   B.  Cr(OH)2.  C.  CrO.   D.  CrO3.  

Câu 9 [643571]: Chất nào sau đây không phải là chất điện ly?  

 A.  NaCl.   B.  C2H5OH.  C.  NaOH.   D.  H2SO4.  

Câu 10 [643574]: Phản ứng giữa NH3 với chất nào sau đây chứng minh NH3 thể hiện tính bazơ:  

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

Câu 11 [643577]: Hợp chất nào sau đây không chứa Nitơ?  

 A.  Alanin.   B.  Tri panmitin.  C.  Anilin.   D.  Tơ olon.  

Câu 12 [643590]: Trong phòng thí nghiệm quá trình điều chế etilen thường có lẫn khí CO2 và SO2. Để loại 

bỏ CO2 và SO2 người ta cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch dư nào sau đây?  

 A.  AgNO3/NH3 .   B.  KMnO4.  C.  Brom.   D.  Ca(OH)2.  

 

II . Thông hiểu 

 

Câu 1 [643580]: Phản ứng nào sau đây không có kết tủa xuất hiện?  

 A.  Cho etilen vào dung dịch thuốc tím.   B.  Cho brom vào dung dịch anilin.  

 C.  Cho phenol vào dung dịch NaOH.   D.  Cho axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3 dư.  

Câu 2 [643583]: Cho 10,4 gam hỗn hợp Mg và Fe tan hết trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí 

(đktc). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là:  

 A.  53,84%   B.  80,76 %  C.  64,46 %   D.  46,15 %  
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Câu 3 [643587]: Lượng kết tủa tạo thành khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,0075 mol NaHCO3 với dung dịch 

chứa 0,01 mol Ba(OH)2 là:  

 A.  0,73875 gam   B.  1,4775 gam  C.  1,97 gam   D.  2,955 gam  

Câu 4 [643592]: Phát biểu nào sau đây sai?  

 A.  Glucozơ và Fructozơ là các monosacarit.   

 B.  Etyl amin là chất khí ở điều kiện thường.  

 C.  Phenol và Anilin có cùng số nguyên tử H.   

 D.  Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào dung dịch glucozơ thu được kết tủa.  

Câu 5 [643605]: Xà phòng hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm etyl axetat và vinyl axetat bằng 300ml dung 

dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:  

 A.  16,4.   B.  12,2.  C.  20,4.   D.  24,8.  

Câu 6 [643611]: Cho dãy các chất sau: Glucozơ, Saccarozơ, Ala-Gly-Glu, Ala-Gly, Glixerol. Số chất trong 

dãy có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam là  

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

Câu 7 [643613]: Xà phòng hóa hoàn toàn este X (chỉ chứa nhóm chức este) trong dung dịch NaOH, thu 

được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: CH3COONa, NaO-C6H4CH2OH và H2O. Công thức phân tử của X là  

 A.  C11H12O4.   B.  C9H10O4.  C.  C10H12O4.   D.  C11H12O3.  

 

III. Vận dụng 
 

Câu 1 [643607]: Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy 

ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 19,1 gam muối khan. Số amin bậc I ứng 

với công thức phân tử của X là  

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

Câu 2 [643609]: Cho HNO3 đặc nóng, dư tác dụng với các chất sau: S, FeCO3, CaCO3, Cu, Al2O3, FeS2, 

CrO. Số phản ứng HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là:  

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

Câu 3 [643612]: Cho các phát biểu sau: 

1. Các chất Al, Al2O3, Al(OH)3 là những hợp chất lưỡng tính. 

2. Phương pháp trao đổi ion làm mềm được nước cứng toàn phần. 

3. Dung dịch HCl có pH lớn hơn dung dịch H2SO4 có cùng nồng độ mol.  

4. Hàm lượng cacbon trong gang cao hơn trong thép.  

5. Điện phân hỗn hợp dung dịch CuSO4 và NaCl có khí màu vàng lục thoát ra ở catot.  

Số phát biểu đúng:  

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

Câu 4 [643614]: Cho V lit CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH. 

Sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch chỉ chứa 21,35 gam muối. V có giá trị là  

 A.  8,96 lít.   B.  7,84 lít.  C.  8,4 lít.   D.  6,72 lít.  

Câu 5 [643615]: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H11NO2 . Cho 15,75 gam X tác dụng được với dung 

dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 10,2 gam chất rắn. Số công thức cấu tạo phù 

hợp với X là:  

 A.  6.   B.  4.  C.  3.   D.  2.  

Câu 6 [643617]: Hòa tan hoàn toàn a mol Al2O3 vào dung dịch chứa 2a mol Ba(OH)2 thu được dung dịch X. 

Trong các chất: NaOH, CO2, Fe(NO3)2, NH4Cl, NaHCO3, HCl, Al, Na2CO3. Số chất phản ứng được với 

dung dịch X là:  

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

Câu 7 [643619]: Chia một lượng xenlulozơ thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với một 

lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3/H2SO4, đun nóng, tách thu được 35,64 kg xenlulozơ trinitrat với hiệu 

suất 75%. Thủy phân phần hai với hiệu suất 80%, trung hòa dung dịch sau thủy phân rồi cho toàn bộ lượng 

sản phẩm sinh ra tác dụng với một lượng H2 dư (Ni, t
0
) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m kg 

sobitol. Giá trị của m là:  

 A.  21,840   B.  17,472.  C.  23,296.   D.  29,120.  
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Câu 8 [643623]: Cho dãy biến đổi sau  

 
X, Y, Z, T là  

 A.  CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2Cr2O7.   B.  CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4.  

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

Câu 9 [643628]: Tiến hành các thí nghiệm sau:  

(a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.  

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng. 

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.  

(d) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.  

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 dư.  

(g) Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư. 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là:  

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

Câu 10 [643631]: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T với một số thuốc thử được ghi ở bảng sau:  

 
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là  

 A.  Ancol etylic, stiren, phenol, axit acrylic.   B.  Ancol etylic, stiren, axit axetic, axit acrylic.  

 C.  Axit axetic, benzen, phenol, stiren.   D.  Axit axetic, axit fomic, stiren, axit acrylic.  

Câu 11 [643635]: Một hỗn hợp X chứa 0,3 mol axetilen, 0,2 mol vinylaxetylen, 0,2 mol etilen, 0,8 mol H2. 

Dẫn hỗn hợp X qua Ni nung nóng một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỷ khối hơi so với H2 bằng 12,7. Dẫn 

Y vào dung dịch Br2 dư khối lượng Br2 đã phản ứng là  

 A.  72 gam.   B.  144 gam.  C.  160 gam.   D.  140 gam.  

Câu 12 [643642]: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dd chứa a mol Na2SO4 và b mol Al2(SO4)3. 

Lượng kết tủa tạo ra được biểu diễn bằng đồ thị bên.  

 
Giá trị của a là  

 A.  0,03.   B.  0,24.  C.  0,08.   D.  0,30.  

Câu 13 [643644]: Cho các chất: Etilen, vinylaxetilen, benzen, toluen, triolein, anilin, stiren, isopren. Số chất 

tác dụng với dung dịch brom ở điều kiện thường là:  

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

Câu 14 [643645]: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ , hiệu suất 100%, dòng điện có cường độ không 

đổi) với dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch 

Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết 

thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khí sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị 

của m là:  

 A.  8,6.   B.  15,3.  C.  10,8.   D.  8,0.  
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Câu 15 [643653]: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối 

lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M 

vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được gam kết tủa Z. Nung Z đến khối lượng 

không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:  

 A.  24,28   B.  15,3  C.  12,24   D.  16,32  

Câu 16 [643655]: Hỗn hợp X gồm một số amino axit (chỉ chứa nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), 

trong đó tỉ lệ mO: mN = 16:7. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần dùng đủ 120 ml dung dịch 

HCl 1M. Mặt khác cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được 

m gam rắn. Giá trị của m là  

 A.  14,20.   B.  16,36.  C.  14,56.   D.  18,2.  

 

IV. Vận dụng cao 

 

Câu 1 [643652]: Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được 

CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa 

đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong 

đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là  

 A.  0,6.   B.  1,25.  C.  1,20.   D.  1,50.  

Câu 2 [643657]: Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O2 và 0,03 mol Cl2, rồi đốt nóng. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp chất rắn chứa các oxit sắt và muối sắt. Hòa tan 

hết hỗn hợp này trong một lượng dung dịch HCl ( lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung 

dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi kết thúc các phản ứng thì thu được 53,28 gam kết tủa (biết 

sản phẩm khử của N
+5

 là khí NO duy nhất). Giá trị của m là?  

 A.  6,72   B.  5,60  C.  5,96.   D.  6,44.  

Câu 3 [643661]: X, Y (MX< MY) là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một liên kết peptit. Đun nóng 36,58 

gam hỗn hợp E chứa X, Y và este Z (C5H11O2N) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản 

ứng, thu được 0,05 mol ancol etylic và hỗn hợp chứa 2 muối của 2 α-aminoaxit thuộc cùng dãy đồng đẳng. 

Đốt cháy toàn bộ muối cần dùng 1,59 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 26,5 gam Na2CO3. Phần trăm khối 

lượng của X trong hỗn hợp E là.  

 A.  45,2%   B.  29,8%  C.  34,1%   D.  27,1%  

Câu 4 [643664]: Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg và Al vào dung dịch NaNO3 

và 1,08 mol HCl (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,136 lít 

(đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung 

dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 9,6 gam rắn. 

Phần trăm khối lượng của Al có trong hỗn hợp X là :  

 A.  31,95%.   B.  19,97%.  C.  23,96%.   D.  27,96%.  

Câu 5 [643665]: X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 

liên kết π và 50 < MX < MY); Z là este được tạo bởi X, Y và etylen glicol. Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E 

chứa X, Y, Z cần dùng 0,50 mol O2. Mặt khác 0,36 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br2. 

Nếu đun nóng 13,12 gam E với 200 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 

được hỗn hợp F gồm a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ của a : b gần nhất với giá trị nào 

sau đây  

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

 

 

 


