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Câu 1 [323939]: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là  

A. Al B. Na C. Mg D. Fe 

Câu 2 [323944]: Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HCl (dư), thu được 4,48 

lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là  

A. 2,7 gam và 2,8 gam B. 2,8 gam và 2,7 gam C. 2,5 gam và 3,0 gam D. 3,5 gam và 2,0 gam 

Câu 3 [323945]: Nhôm oxit không phản ứng được với dung dịch  

A. NaOH B. HNO3 C. H2SO4 D. NaCl 

Câu 4 [323946]: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X có thể tan hoàn toàn 

trong dung dịch  

A. NaOH dư B. HCl dư C. AgNO3 dư D. NH3 dư 

Câu 5 [323947]: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch  

A. FeSO4 B. AgNO3 C. KNO3 D. HCl 

Câu 6 [323949]: Hoà tan hoàn toàn 3 kim loại Zn, Fe, Cu bằng dd HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được chất rắn không tan là Cu. Dung dịch sau phản ứng chứa  

A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3. B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2. 

C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2. D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2. 

Câu 7 [323951]: Phát biểu nào sau đây là đúng?  

A. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

B. Thạch cao nung có công thức là CaSO4. 2H2O 

C. Ở nhiệt độ cao, các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại 

D. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta thường ngâm chúng trong dầu hỏa. 

Câu 8 [323952]: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, 

Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản 

ứng oxi hóa - khử là  

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

Câu 9 [323953]: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là:  

A. CnH2nO2 B. CnH2n+2O2 C. CnH2n-2O2 D. CnH2nO4 

Câu 10 [323955]: Amin CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 có tên thay thế  là:  

A. 3-amino butan B. 2-amino butan C. metyl propyl amin D. đietyl amin 

Câu 11 [323956]: Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và X làm mất 

màu dung dịch brom. Vậy X là  

A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Tinh bột 

Câu 12 [323957]: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành 

thí nghiệm: Nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa Natri iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung 

dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là  

A. tinh bột B. xenlulozơ C. saccarozơ D. glicogen 

Câu 13 [323960]: Cho axit cacboxylic tác dụng với propan-2-ol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra 

este X có công thức phân tử C5H10O2. Tên gọi của X là.  

A. n-propyl axetat B. isopropyl axetat C. propyl propionat D. isopropyl propionat 
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Câu 14 [323963]: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol một este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng 

vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 4,032 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,24 gam H2O. Giá trị của V là  

A. 6,72 lít. B. 3,36 lít. C. 4,704 lít. D. 9,408 lít. 

Câu 15 [323965]: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H14O4, trong phân tử chỉ chứa một 

loại nhóm chức. Đun 43,5 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 40,5 gam muối và chất hữu cơ Y. 

Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong Y là  

A. 42,105% B. 51,613% C. 34,783% D. 26,67% 

Câu 16 [323968]: Để phân biệt glucozơ và saccarozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?  

A. Dung dịch brom. B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường 

C. H2
 
(xúc tác Ni, t

0
). D. Dung dịch H2SO4 loãng. 

Câu 17 [323970]: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu (ancol) etylic với hiệu suất 60%. Hấp thụ hoàn 

toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của m là  

A. 21,6 gam B. 18,0 gam C. 30,0 gam D. 10,8 gam 

Câu 18 [323973]: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?  

A. Ala-Gly B. Ala-Gly-Gly C. Ala-Ala-Gly-Gly D. Gly-Ala-Gly 

Câu 19 [323976]: Cho các chất: C6H5NH2(1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) 

(C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:  

A. (4), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4). C. (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (5), (1), (3) 

Câu 20 [323977]: Cho các phát biểu sau:  

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.  

(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.  

(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.  

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N, có 1 đồng phân là amin bậc 2.  

(5) Các peptit đều cho phản ứng màu biure.  

Tổng số phát biểu đúng là  

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

Câu 21 [323980]: Cho 0,01 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt 

khác 1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là  

A. glyxin B. alanin C. axit glutamic D. lysin 

Câu 22 [323983]: Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển 

hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau: CH4
H 15%  C2H2 

H 95%   C2H3Cl H 90%PVC  

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m
3
 khí thiên nhiên ( đktc) ?   

A. 5589 m
3
 B. 5883 m

3
 C. 2914 m

3
 D. 5877 m

3
 

Câu 23 [323984]: Trong các chất sau: (1) saccarozơ, (2) glucozơ, (3) Anilin, (4) etyl axetat. Số chất xảy ra 

phản ứng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng là  

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

Câu 24 [323987]: Kết quả thí nghiệm của các chất hữu cơ X, Y, Z như sau:  

 
Các chất X, Y, Z lần lượt là  

A. Ala-Ala-Gly, glucozơ, etyl amin. B. Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin. 

C. saccarozơ, glucozơ, anilin. D. saccarozơ, glucozơ, metyl amin 

Câu 25 [323988]: Cho 16,2 gam kim loại M (có hoá trị n không đổi) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc). Hoà 

tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 (đktc). Kim loại M là  

A. Mg B. Ca C. Fe D. Al 

Câu 26 [323990]: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:  

  2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3; 2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2.  

Phát biểu nào sau đây đúng ?  

A. Tính khử của Cl
- 
mạnh hơn Br

-
. B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2. 

C. Tính khử của Br
- 
mạnh hơn Fe

2+
. D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe

3+
. 

 

 



 

 

Câu 27 [323991]: Natri, kali và canxi được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp  

A. Thuỷ luyện B. Nhiệt luyện C. Điện phân nóng chảy D. Điện phân dung dịch 

Câu 28 [323992]: Cho 8,96 lit CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp 

Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng k  dung dịch X thu được 

thêm b gam kết tủa. Giá trị (a+ b) là  

A. 5 gam B. 15 gam C. 20 gam D. 40 gam 

Câu 29 [323995]: Tiến hành các thí nghiệm sau:  

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.  

(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung  

(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư.  

(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4.  

(e) Đốt FeS2 trong không khí.  

(f). Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ  

Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là  

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

Câu 30 [324000]: Tiến hành 6 thí nghiệm sau:  

- TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl3.  

- TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.  

- TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.  

- TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.  

- TN5: Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.  

- TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hoà tan vài giọt CuSO4.  

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là  

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

Câu 31 [324003]: Phát biểu nào sau đây là sai ?  

A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs. 

B. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì. 

C. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ. 

D. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim. 

Câu 32 [324006]: Cho 1,68g bột sắt và 0,36g bột Mg tác dụng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho 

đến khi dung dịch mất màu xanh, thấy khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là 2,82g. Nồng độ mol/l 

của CuSO4 trong dung dịch trước phản ứng là  

A. 0,2M B. 0,15M C. 0,1M D. 0,05M 

Câu 33 [324008]: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu 

được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Hỗn hợp khí Y có tỉ 

khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là  

A. 16,085 B. 14,485 C. 18,300 D. 18,035 

Câu 34 [324010]: Nhận xét nào sau đây là sai ?  

A. Trong môi trường kiềm, ion CrO4
2-

(màu vàng) phản ứng với H2O sinh ra ion Cr2O7
2- 

 (màu da cam). 

B. Trong môi trường axit H2SO4 loãng, ion Cr2O7 
2-

 oxi hóa được H2S thành S. 

C. Cr(OH)2 tan trong dung dịch NaOH khi có mặt O2. 

D. Cho dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch Ba(NO3)2 xuất hiện kết tủa màu vàng tươi. 

Câu 35 [324011]: Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 

5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y được m 

gam kết tủa. Giá trị m là  

A. 28,9625 gam. B. 20,3875 gam. C. 27,7375 gam. D. 7,35 gam. 

Câu 36 [324012]: Nung hỗn hợp X gồm FeO, CuO, MgO và Al ở nhiệt độ cao, sau khi các phản ứng xảy 

ra hoàn toàn cho phần rắn vào dung dịch NaOH dư thấy có khí H2 bay ra và chất rắn không tan Y. Cho Y 

vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Tổng số phản ứng đã xảy ra là  

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



 

 

Câu 37 [324013]: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa một số peptit mạch hở bằng dung dịch 

NaOH vừa đủ thu được 151,2 gam muối natri của các amino axit là Gly, Ala và Val. Mặt khác, đốt cháy 

hoàn toàn m gam hỗn hợp X thấy tốn 107,52 lít oxi (ở đktc) thu được 64,8 gam H2O. Giá trị m là  

A. 51,2 B. 50,4 C. 102,4 D. 100,05 

Câu 38 [324017]: Điện phân 300 ml dung dịch X chứa m gam chất tan là FeCl3 và CuCl2 với điện cực trơ, 

màng ngăn xốp với cường độ dòng điện là 5,36 ampe. Sau 14763 giây, thu được dung dịch Y và trên catôt 

xuất hiện 19,84 gam hỗn hợp kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 39,5 gam kết 

tủa. Giá trị CM của FeCl3 và CuCl2 lần lượt là  

A. 1M và 0,5M B. 0,5M và 0,8 M C. 0,5M và 0,6 M D. 0,6M và 0,8M 

Câu 39 [324018]: Cho X, Y là hai axit hữu cơ mạch hở (MX < MY ); Z là ancol no; T là este hai chức mạch 

hở không phân nhánh tạo bởi X, T, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y Z, T với 400ml dung 

dịch NaOH 1M vừa đủ thu được ancol Z và hỗn hợp F chứa hai muối có số mol bằng nhau. Cho Z vào bình 

chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam và thu được 5,824 lít H2 ở đktc. Đốt hoàn toàn hỗn hợp F cần 15,68 

lít O2 (đktc) thu được khí CO2, Na2CO3 và 7,2 gam H2O.  

Thành phần phần trăm khối lượng của T trong E gần nhất với giá trị  

A. 51 B. 14 C. 26 D. 9 

Câu 40 [181121]: Hòa tan 10,68 gam hỗn hợp Cu, Fe3O4 vào dung dịch HCl, sau phản ứng còn dư 1,8 gam 

hỗn hợp chất rắn và dung dịch X. Dung dịch X tác dụng với AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa:  

A. 46,4 B. 34,44 C. 44,16 D. 9,72 

 


