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Câu 1 [329563]: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp 

sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình   

A.  Sn bị ăn mòn điện hóa  B.  Fe bị ăn mòn hóa học   

C.  Fe bị ăn mòn điện hóa  D.  Sn bị ăn mòn hóa học   
 

Câu 2 [329570]: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu 

được 3,733 lít H2 (đktc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là  

A.  50%  B.  35%  

C.  20%  D.  40%  
 

Câu 3 [329576]: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung 

dịch HCl là  

A.  1  B.  3  

C.  4  D.  2  
 

Câu 4 [329585]: Hòa tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 

(đktc). % khối lượng của Al trong hỗn hợp là   

A.  80%  B.  40%  

C.  50%  D.  60%  
 

Câu 5 [329589]: Anilin có công thức là  

A.  C6H5NH2  B.  CH3OH  

C.  C6H5OH  D.  CH3COOH  
 

Câu 6 [329618]: Cho bột kim loại M vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3. Sau khi phản ứng 

kết thúc, thu được chất rắn X gồm M và Ag với dung dịch Y chứa 2 muối M(NO3)2 và Fe(NO3)2. Kết luận 

nào sau đây là đúng?  

A.  Tính khử theo thứ tự: Fe
2+

 > M > Ag > Fe
3+

  

B.  Tính oxi hóa theo thứ tự: Ag
+
 > Fe

3+
 > M

2+
 >  Fe

2+
 

C. Tính oxi hóa theo thứ tự: M
2+

 > Ag
+
 > Fe

3+
 >  Fe

2+
 

D. Tính khử theo thứ tự: M > Ag > Fe
2+

 >  Fe
3+

 
 

Câu 7 [329631]: Thực hiện phản ứng xà phòng hóa chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được 

một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2  (đktc) thu được lượng CO2 nhiều 

hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 

1,03. CTCT của X là:  

A.  C2H5COOCH3  B.  CH3COOC2H5  

C.  C2H5COOC3H7  D.  C2H5COOC2H5  
 

Câu 8 [329636]: 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 khan có khối lượng là:  

A.  3,28 gam  B.  10,4 gam  

C.  8,2 gam  D.  8,56 gam  
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Câu 9 [329640]: Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng 

dư. Thể tích khí hiđro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là  

A.  6,72 lít  B.  67,2 lít  

C.  4,48 lít  D.  2,24 lít  
 

Câu 10 [329643]: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 

ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là  

A.  C3H5N  B.  C3H7N  

C.  CH5N  D.  C2H7N  
 

Câu 11 [329647]: Nhúng một lá sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra cân nặng hơn so 

với ban đầu 0,2g, khối lượng đồng bán vào lá sắt là   

A.  1,6 gam  B.  0,2 gam  

C.  3,2 gam  D.  6,4 gam  
 

Câu 12 [329650]: Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime?  

A.  tristearin   B.  nhựa bakelit  

C.  cao su  D.  tinh bột  
 

Câu 13 [329657]: Cho các dung dịch của các hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1); ClH3N-CH2-COOH (2); 

NH2-CH2-COONa (3); NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4); HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5). 

Các dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là  

A.  (1), (3)  B.  (3), (4)  

C.  (2), (5)  D.  (1), (4)  
 

Câu 14 [329661]: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl aM. Sau phản ứng hoàn 

toàn thu được dung dịch (X) có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của a là   

A.  1,3  B.  1,36  

C.  1.5  D.  1,25  
 

Câu 15 [329671]: Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lí của amin không đúng?  

A.  Metyl-, etyl-, đimetyl-, trimetylamin là chất khí, dễ tan trong nước.  

B.  Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen. 

C. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon tăng. 

D. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc. 
 

Câu 16 [329678]: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca
2+

; 0,3 mol Mg
2+

; 0,4 mol Cl
-
; x mol HCO3

-
. Cô cạn dung 

dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là  

A.  39,8  B.  37,4  

C.  38,6  D.  36,8  
 

Câu 17 [329682]: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 9g H2O; 2,24 lít CO2 và 1,12 lít N2 ở 

đktc. CTPT của X là  

A.  C4H11N  B.  C2H7N  

C.  C3H9N  D.  CH5N  
 

Câu 18 [329690]: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl. người ta cho dung 

dịch glucozơ phản ứng với   

A.  AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng  B.  kim loại Na  

C.  Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường  D.  Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng  
 

Câu 19 [329698]: Nung 2,23g hỗn hợp X gồm 3 kim loại Fe, Al, Zn trong oxi sau một thời gian thu được 

2,71g hỗn hợp Y. Hòa tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy 

nhất). Số mol HNO3 phản ứng:  

A.  0,14  B.  0,12  

C.  0,16  D.  0,18  
 

Câu 20 [329704]: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là  

A.  tính bazơ  B.  tính oxi hóa  

C.  tính axit  D.  tính khử  
 

 



 

 

Câu 21 [329712]: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là  

A.  Mg, Fe, Al  B.  Fe, Mg, Al  

C.  Fe, Al, Mg  D.  Al, Mg, Fe  
 

Câu 22 [329719]: Cặp kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch  

A.  HNO3 loãng  B.  NaOH loãng  

C.  NaCl loãng  D.  H2SO4 loãng  
 

Câu 23 [329722]: C4H11N có số đồng phân amin bậc 1 là  

A.  2  B.  4  

C.  3  D.  5  
 

Câu 24 [329729]: Số đồng phần este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là  

A.  3  B.  4  

C.  2  D.  5  
 

Câu 25 [329755]: Cho các chất có công thức cấu tạo sau 

(1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COC2H5;  

(5) CH3CH(COOCH3)2; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC-COOC2H5 

Những chất thuộc loại este là  

A.  (1), (2), (3), (5), (7)  B.  (1), (2), (3), (4), (5), (6)  

C.  (1), (2), (3), (6), (7)  D.  (1), (2), (3), (5), (6), (7)  
 

Câu 26 [329759]: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm là  

A.  CH3COONa và CH3CHO  B.  CH3COONa và CH2=CHOH  

C.  CH2=CHCOONa và CH3OH  D.  C2H5COONa  
 

Câu 27 [329761]: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường?  

A.  Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3  

B.  Cho CuS vào dung dịch HCl 

C. Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH 

D. Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S 
 

Câu 28 [329766]: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) 

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:  

A.  CH3COOH, C2H5OH  B.  CH3COOH, CH3OH  

C.  C2H4, CH3COOH  D.  C2H5OH, CH3COOH  
 

Câu 29 [329769]: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là  

A.  Sr, K  B.  Na, Ba  

C.  Be, Al  D.  Ca, Ba  
 

Câu 30 [329774]: 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 bay ra  

C.  kết tủa trắng xuất hiện  D.  kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần  
 

Câu 31 [329781]: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản 

phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là   

A.  ancol etylic  B.  metyl propionat  

C.  propyl fomat  D.  etyl axetat  
 

Câu 32 [329785]: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được 

dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là  

A.  20,8 gam  B.  23,0 gam  

C.  25,2 gam  D.  18,9 gam  
 

Câu 33 [329791]: Để phân biệt được dung dịch của các chất: glucozơ, glixerol, etanol, formanđehit chỉ cần 

dùng một thuốc thử là  

A.  Nước brom  B.  [Ag(NH3)2]OH  

C.  Kim loại Na  D.  Cu(OH)2/OH
-
  

 

 

 



 

 

Câu 34 [329802]: Cho sơ đồ phản ứng: 

Este X (C4HnO2) 0

NaOH

t

  Y 3 3
0

AgNO /NH

t


Z 0

NaOH

t

C2H3O2Na.  

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là  

A.  CH3COOCH=CH2  B.  HCOOCH2CH2CH3  

C.  CH3COOCH2CH3  D.  CH2=CHCOOCH3  
 

Câu 35 [329814]: Tơ nilon-6,6 là  

A.  Poliamit của axit ađipic và hexametylendiamin.  B.  Hexaclo xiclohexan  

C.  polieste của axit ađipic và etylenglycol  D.  poliamit của ε-aminocaproic  
 

Câu 36 [329821]: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng 

vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là  

A.  propyl fomiat  B.  metyl fomiat  

C.  etyl axetat  D.  metyl axetat  
 

Câu 37 [329831]: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu 

được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí 

CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là  

A.  16,64  B.  15,76  

C.  17,56  D.  18,40  
 

Câu 38 [329836]: Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 3,0 mol glyxin ; 4,0 mol alanin và 6,0 mol valin. Biết 

phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng tetrapeptit thu được là  

A.  1510,5 gam  B.  1049,5 gam  

C.  1107,5 gam  D.  1120,5 gam  
 

Câu 39 [329842]: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí 

CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa Giá trị của m là   

A.  22,5  B.  11,25  

C.  45  D.  14,4  
 

Câu 40 [329851]: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam 

X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. 

Công thức của X là  

A.  H2NC3H6COOH  B.  H2NCH2COOH  

C.  H2NC2H4COOH  D.  H2NC4H8COOH  
 

 


