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 Chuyªn ®Ò lý thuyÕt lÇn 14 – 2019 

§Ò sè 1 
Câu 1: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ. 

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

Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là. 

  A. ns
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. B. ns
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Câu 3: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn. 

  A. Dùng fomon và phân đạm.  B. Dùng phân đạm và nước đá khô. 

  C. Dùng nước đá và nước đá khô.  D. Dùng fomon và nước đá khô. 

Câu 4: Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín. Công thức phân tử este đó là. 

  A. C4H8O2.  B. C5H10O2.  C. C7H14O2. D. C6H12O2. 

Câu 5: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa keo trắng tan trong dung dịch 

NaOH dư. Chất X là. 

  A. FeCl3.  B. KCl.  C. AlCl3.  D. MgCl2. 

Câu 6: Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây. 

  A. NaCl.  B. NaNO3.  C. Na2SO4.  D. NaOH. 

Câu 7: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là. 

  A. quặng manhetit. B. quặng boxit.  C. quặng đolomit. D. quặng pirit. 

Câu 8: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính. 

  A. CrO.  B. Cr2O3.  C. FeO.  D. MgO.  

Câu 9: Poli(vinyl clorua) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng. 

  A. trao đổi.  B. oxi hoá - khử.  C. trùng hợp.  D. trùng ngưng. 

Câu 10: Trước đây, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng Cu vì Cu là kim loại. 

  A. có tính dẻo.   B. có tính dẫn nhiệt tốt. 

 C. có khả năng phản xạ tốt ánh sáng.  D. có tính khử yếu. 

Câu 11: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được glucozơ chứa nhóm chức 

anđehit. 

  A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3. B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng. 
  C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim. D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t

0
. 

Câu 12: Chất X là một bazơ mạnh, X được sử dụng để sản xuất clorua vôi. Chất X là. 

  A. KOH. B. NaOH. C. Ba(OH)2. D. Ca(OH)2. 

Câu 13: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số 

chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là.  

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

Câu 14: Có 4 ống nghiệm chứa Cu(OH)2. Thêm vào các ống nghiệm lượng dư của 4 dung dịch etan-

1,2-điol, propan-1,3-điol, propan-1,2-điol,propan-1,2,3-triol. Hiện tượng xảy ra như hình sau: 

 
Dung dịch cho vào ống nghiệm 4 là. 

 A. propan-1,3-điol. B. propan-1,2-điol. C. etan-1,2-điol. D. propan-1,2,3-triol. 

Câu 15: Cho các phản ứng hóa học sau: 

 (1) (NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 →  (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → 

 (3) Na2SO4 + BaCl2 →  (4) H2SO4 + BaCO3 → 

 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + BaCl2 → 
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Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là. 

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

Câu 16: Thủy phân hoàn toàn đisaccarit A thu được hai monosaccarit X và Y. Hiđro hóa X hoặc Y 

đều thu được chất hữu cơ Z. A và Z lần lượt là. 

 A. tinh bột và glucozơ.   B. saccarozơ và sobitol.  

 C. saccarozơ và glucozơ.   D. glucozơ và axit gluconic. 

Câu 17: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xảy ra ăn mòn điện hoá. 

 A. Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ một vài giọt dung dịch H2SO4. 

 B. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển. 

 C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt dung dịchCuSO4. 

 D. Sự gỉ của gang, thép trong tự nhiên. 

Câu 18: Hợp chất thơm A có công thức phân tử C8H8O2 khi xà phòng hóa thu được 2 muối. Số đồng 

phân cấu tạo phù hợp của A là. 

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

Câu 19: So sánh nào sau đây không đúng. 

  A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ, là chất khử và kém bền nhiệt.  

 B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. 

  C. Al và Cr đều phản ứng với dung dịch HCl không theo cùng tỉ lệ số mol. 

 D. BaSO4 và BaCrO4 đều là muối trung hòa không tan trong nước. 

Câu 20: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với 

Na; X tác dụng được với NaHCO3, Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của X và Y 

lần lượt là. 

  A. C2H5COOH và HCOOC2H5. C. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO. 

 B. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. D. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO. 

Câu 21: Cho sơ đồ các phản ứng sau: 

 X + NaOH (dư) → Y + Z + H2O. 

 Y + HCl (dư ) → T + NaCl.  

 Z + CuO 
ot  CH2O + Cu + H2O. 

Biết Y là muối Na của axit glutamic. Công thức phân tử của X và T lần lượt là. 

 A. C6H11O4N và C5H10O4NCl. B. C7H13O4N và C5H10O4NCl. 

 C. C6H11O4N và C5H9O4N. D. C7H13O4N và C5H9O4N. 

Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 (1) Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.  

 (2) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. 

 (3) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.  

 (4) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.  

 (5) Cho FeO vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.  

 (6) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. 

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là. 

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

Câu 23: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4. 

 (2) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2. 

 (3) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2. 

 (4) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2. 

 (5) Sục khí NH3 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là. 

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

Câu 24: Cho các phát biểu sau: 
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 (1) Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 

 (2) Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch 

glucozơ phản ứng tráng bạc. 

 (3) Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu 

xanh lam. 

 (4) CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. 

Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 25: Các bước tiến hành thí nghiệm tráng bạc của glucozơ 

      (1) Thêm 3-5 giọt glucozơ vào ống nghiệm. 

      (2) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa tan hết. 

      (3) Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60-70
0
C trong vòng vài phút. 

    (4) Cho 1 ml AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch. 

 Thứ tự tiến hành đúng là. 

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

Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 (1) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2. 

 (2) Cho FeS vào dung dịch HCl. 

 (3) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.  

 (4) Cho CuS vào dung dịch H2SO4 loãng. 

 (5) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). 

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có khí thoát ra là. 

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

§Ò sè 2 
Câu 1. Chất được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa là. 

 A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Nilon 6-6. D. Cao su thiên nhiên. 

Câu 2. Thủy phân peptit Gly–Ala–Phe–Gly–Ala–Val thu được bao nhiêu đipeptit chứa Gly. 

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

Câu 3. Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2. Tên gọi của X là. 

 A. Etyl axetat. B. Vinyl acrylat. C. Vinyl metacrylat. D. Propyl metacrylat. 

Câu 4. Poliacrilonitrin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là. 

 A. C, H, O. B. C, H, Cl. C. C, H, N. D. C, N, O. 

Câu 5. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. 

 A. Crom (Cr). B. Sắt (Fe). C. Bạc (Ag). D. Vonfram (W). 

Câu 6. Polime được sử dụng để sản xuất.  

 A. chất dẻo, cao su, tơ sợi, keo dán. 

 B. phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. 

 C. dung môi hữu cơ, thuốc nổ, chất kích thích tăng trưởng thực vật. 

 D. gas, xăng dầu, nhiên liệu. 

Câu 7. Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là. 

 A. glyxin. B. metylamin. C. anilin. D. etanol. 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng. 

 A. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.  

 B. Các este thường dễ tan trong nước. 

 C. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài.  

 D. Một số este của axit phtalic được dùng làm chất dẻo. 

Câu 9. Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là. 

 A. phản ứng với nước brom. B. có vị ngọt, dễ tan trong nước. 

 C. tham gia phản ứng thủy phân. D. hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường. 
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Câu 10. Chất không thủy phân trong môi trường axit là. 

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

Câu 11. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là. 

 A. 
3 2 2Ag ,Fe ,Cu ,Fe   

.  B. 
2 3 2Ag ,Cu ,Fe ,Fe   

. 

 C. 
3 2 2Fe ,Ag ,Cu ,Fe   

.  D. 
3 2 2Fe ,Cu ,Ag ,Fe   

. 

Câu 12. Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure. 

 A. Glyxin. B. Triolein. C. Anbumin. D. Gly–Ala.  

Câu 13. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn. 

 A. (C17H33COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5. C. CH3COOC2H5. D. (C17H31COO)3C3H5. 

Câu 14. Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra. 

 A. Sục khí CO2 và dung dịch BaCl2. B. Sục khí CO2 và dung dịch Na2CO3. 

 C. Sục khí SO2 và dung dịch Ba(OH)2 D. Sục khí CO2 và dung dịch NaClO. 

Câu 15. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là. 

 A. Tơ nitron. B. Tơ lapsan. C. Tơ axetat. D. Tơ capron. 

Câu 16. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là. 

 A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2. 

 C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. 

Câu 17. Để bảo vệ các phương tiện giao thông hoạt động dưới nước có vỏ bằng thép người ta gắn vào 

vỏ đó (ở phần ngập dưới nước) kim loại. 

 A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Zn. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai. 

 A. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nhành thì có kết tủa xuất hiện. 

 B. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ. 

 C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. 

 D. Tinh bột là lương thực của con người. 

Câu 19. Có các chất sau: tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon 6-6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa 

novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO. 

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

Câu 20. Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C2H4O2. Biết: 

 - X tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2. 

 - Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc. 

 - Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na. 

  Phát biểu nào sau đây đúng. 

 A. Z có nhiệt độ sôi cao hơn X. B. Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

 C. Y là hợp chất hữu cơ đơn chức. D. Z tan tốt trong nước. 

Câu 21. Trong các chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, 

fructozơ, metyl fomat. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là. 

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

Câu 22. Tiến hành 6 thí nghiệm sau: 

 - TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl2. 

 - 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 hòa tan vài giọt CuSO4. 

  Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là. 

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

Câu 23. Cho một số tính chất sau: 

 (1) Có dạng sợi.  (2) Tan trong nước. 
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 (3) Tan trong nước Svayde. (4) Tác dụng với axit nitric (xt H2SO4 đặc). 

 (5) Có phản ứng tráng bạc . (6) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng. 

Các tính chất của xelulozơ là, 

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

Câu 24. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 (a) Nhiệt phân AgNO3.  (b) Nung FeS2 trong không khí. 

 (c) Nhiệt phân KNO3.  (d) Nhiệt phân Cu(NO3)2. 

 (e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4. (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư). 

 (h) Điện phân dung dịch CuCl2. (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư). 

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là. 

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

Mét sè c©u hái thªm: Tæng hîp kiÕn thøc vÒ hîp chÊt kim lo¹i 
● Mức độ vận dụng  

Câu 1: Cho từng chất rắn: FeCl3, FeO, FeS, Fe(OH)3, Fe3O4, FeCO3, Fe(NO3)2 lần lượt tác dụng với 

dung dịch H2SO4 loãng. Số trường hợp xảy ra phản ứng là. 

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

                                                         (Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Bắc Giang, năm 2016) 

Câu 2: Có bao nhiêu chất trong số các chất sau tác dụng được với dung dịch HCl: Cu, CuO; FeCl2; 

Fe(NO3)2; KMnO4; KClO3; NaClO. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 3: Cho dãy các chất: CuO, S, Fe(OH)2, FeSO4, P, Fe3O4, Fe2(SO4)3, CaCO3. Số chất bị oxi hóa 

bởi dung dịch HNO3 đặc, nóng giải phóng khí là. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Kiên Giang, năm 2016) 

Câu 4: Cho các chất sau : CO2, NO2, CO, CrO3, P2O5, Al2O3. Có bao nhiêu chất tác dụng được với 

dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 7 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016) 

Câu 5: Cho các chất: NaCl, NaOH, Cu(OH)2, H2SO4, CuSO4, Na, Cu, CuCl2, Na2SO4. Có bao nhiêu 

chất trong số đã cho tan hoàn toàn trong nước.  

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nghèn – Hà Tĩnh, năm 2016) 

Câu 6: Có các chất sau: Na2O, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4. Có bao nhiêu chất mà bằng một 

phản ứng có thể tạo ra NaOH.  

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, năm 2016) 

Câu 7: Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và  

Fe2(SO4)3; KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn 

toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra các chất tan trong nước là. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

Câu 8: Có các phát biểu sau: 

       (a) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước. 

       (b) Các kim loại kiềm có thể đẩy các kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng. 

        (c) Các ion Na
+
, Mg

2+
, Al

3+
 có cùng cấu hình electron ở trạng thái cơ bản và đều có tính oxi hóa 

yếu. 

       (d) Các kim loại kiềm K, Rb, Cs có thể tự bốc cháy khi tiếp xúc với nước. 

       (e) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dich AlCl3, sau phản ứng thu được dung dịch trong suốt. 

   Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là. 

    A. 2.    B. 3.    C. 5.    D. 4. 
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(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lam Kinh – Nghệ An, năm 2016) 

Câu 9: Cho các phát biểu sau: 

       (1) Al là kim loại lưỡng tính. 

       (2) Trong phản ứng hoá học ion kim loại chỉ thể hiện tính oxi hóa. 

       (3) Nguyên  tắc để làm  mềm  nước  cứng là  khử ion Ca
2+

 , Mg
2+

 . 

       (4) Dung dịch hỗn hợp NaHSO4 và NaNO3 có thể hoà tan được Cu.  

Phát biểu không đúng là. 

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

Câu 10: Cho các phát biểu sau: 

       (1) K2CrO4 có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh.               

       (2) Kim loại Al và Cr đều tan trong dung dịch kiềm đặc. 

       (3) Kim loại Cr có độ cứng cao nhất trong tất cả các kim loại     

       (4) Cr2O3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh. 

       (5) Ở trạng thái cơ bản kim loại crom có 6 electron độc thân. 

       (6) CrO3 là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,… 

Số phát biểu đúng là.  

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016) 

Câu 11: Cho các phát biểu sau: 

 (a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon. 

 (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. 

 (c)  Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước. 

 (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ. 

 (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng 

bông tẩm dung dịch kiềm. 

 Số phát biểu đúng là 

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

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017) 

Câu 12: Cho sơ đồ sau: NaOH   X1   X2   X3   NaOH. Với X1, X2, X3 là các hợp chất của 

natri. Vậy X1, X2, X3 có thể tương ứng với dãy chất nào sau đây. 

    A. Na2CO3,  Na2SO4 và NaCl.     B. NaNO3, Na2CO3 và NaCl. 

    C. Na2CO3, NaCl và NaNO3.          D. NaCl, NaNO3 và Na2CO3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt, năm 2016) 

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al   X   Y   AlCl3. X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau 

đây. 

    A. Al(OH)3, Al(NO3)3.                B.  Al(OH)3, Al2O3. 

    C. Al2(SO4)3, Al2O3.                        D. Al2(SO4)3, Al(OH)3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phu – Vĩnh Long, năm 2016) 

Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3   X   Y   Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản 

ứng, các chất X, Y lần lượt là. 

    A. NaAlO2 và Al(OH)3.           B. Al2O3 và Al(OH)3. 

    C. Al(OH)3 và Al2O3.                      D. Al(OH)3 và NaAlO2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016) 

Câu 15: Cho dãy chuyển hóa sau: 
4 2 4FeSO H SO loaõng, dödd NaOH dö NaOH dö

3
CrO X Y Z


    

Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

    A. Na2Cr2O7, CrSO4, NaCrO2.     B. Na2CrO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2. 

    C. Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3.     D. Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016) 

Câu 16: Cho dãy biến hóa sau:  
(1) (2) (3) (4)

2 2 3 2
R RCl R(OH) R(OH) NaRO     
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R có thể là kim loại nào sau đây. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hà Giang, năm 2016) 

Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng sau: 

       (1) R + 2HCl(loãng) 
ot  RCl2 + H2 

       (2) 2R + 3Cl2 
ot2RCl3 

       (3) R(OH)3 + NaOH(đặc) NaRO2 + H2O 

Kim loại R là. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trần Phú – Đà Nẵng, năm 2016) 

● Mức độ vận dụng cao 

Câu 18: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. 

 (b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.  

 (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư. 

 (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.  

 (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3. 

 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.  

       Số thí nghiệm thu được hai muối là 

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

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016) 

Câu 19: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X 

và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là. 

    A. NaAlO2.         B. NaOH và Ba(OH)2. 

    C. Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2.      D. NaOH và NaAlO2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp  X gồm BaO, NH4HCO3, NaHCO3 (có tỉ lệ mol lần lượt là 5 : 4 : 

2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa. 

    A. NaHCO3 và Ba(HCO3)2.       B. Na2CO3.   

    C. NaHCO3.            D. NaHCO3 và (NH4)2CO3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 7 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016) 

Câu 21: Sục khí CO2 vào các dung dịch riêng biệt chứa các chất: Na[Al(OH)4] hay NaAlO2; NaOH 

dư; Na2CO3; NaClO; Na2SiO3; CaOCl2; Ca(HCO3)2. Số phản ứng hóa học xảy ra là  

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Câu 22: Nhận định nào sau đây đúng. 

       (1) Dùng CaCO3 làm chất chảy loại bỏ SiO2 trong luyện gang. 

       (2) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,… 

       (3) Mg cháy trong khí CO2. 

       (4) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg. 

       (5) Dùng cát để dập tắt đám cháy có mặt Mg. 

    A. (1), (2), (3), (5).        B. (2), (3), (5) .      

    C. (1), (2), (3), (4).       D. (2), (3), (4). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt, năm 2016) 

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl, thu được dung dịch X và a 

mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác 

dụng được với dung dịch X là.      

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016) 
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Câu 24: Cho hỗn hợp Zn, Cu vào cốc đựng dung dịch AgNO3, khuấy đều. Sau phản ứng thu được hỗn 

hợp kim loại X và dung dịch Y. Cho NaOH dư vào dung dịch Y được kết tủa Z. Nung Z đến khối 

lượng không đổi được rắn T. Nhận định nào dưới đây là đúng. 

    A. Zn đã phản ứng hết, Cu đã phản ứng một phần với dung dịch AgNO3.  

    B. Zn và Cu đều đã phản ứng hết với dung dịch AgNO3.  

    C. Chỉ có Zn phản ứng với dung dịch AgNO3.  

    D. Chỉ có Cu phản ứng với dung dịch AgNO3.  

Câu 25: Cho hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu vào dung dịch hỗn hợp 2 muối AgNO3 và Ni(NO3)2. Kết 

thúc phản ứng được rắn X (tan một phần trong dung dịch HCl dư) và thu được dung dịch Y (phản ứng 

vừa đủ với dung dịch NaOH được tủa gồm 2 hiđroxit kim loại). Nhận xét nào sau đây không đúng về 

thí nghiệm trên. 

    A. Rắn X gồm Ag, Al, Cu.       B. Kim loại Cu chưa tham gia phản ứng. 

    C. Dung dịch Y gồm Al(NO3)3, Ni(NO3)2.   D. Rắn X gồm Ag, Cu và Ni. 

Câu 26: Trong các thí nghiệm sau: 

      (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF. 

       (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S. 

       (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng. 

       (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. 

       (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. 

       (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag. 

       (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng 

       (8) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 

       (9) Cho Na vào dung dịch FeCl3 

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

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là 

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

Câu 27: Cho các phát biểu sau đây: 

       (1) Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, khối lượng riêng của các kim loại kiềm giảm dần. 

       (2) Hợp kim Na-Al siêu nhẹ, dùng trong kĩ thuật chân không. 

       (3) Trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, cực dương được bố trí là một tấm than chì nguyên 

chất được bố trí ở đáy thùng. 

       (4) Dựa vào thành phần hóa học và tính chất cơ học, người ta chia thép thành 2 loại là thép mềm 

và thép cứng. Thép mềm là thép có chứa không quá 1% C. 

       (5) Trong quả gấc có chứa nhiều vitamin A. 

Số phát biểu sai là. 

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

Câu 28: Tiến hành các thí nghiệm: 

       (1) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 

       (2) Cho NaNO3 vào dung dịch NH4Cl đến bão hòa, đun nóng. 

       (3) Cho FeS vào dung dịch HCl/t°. 

       (4) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3. 

       (5) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc. 

       (6) Dung dịch NH4NO3 vào dung dịch NaOH. 

       (7) Cho Zn vào dung dịch NaHSO4. 

Số thí nghiệm có thể tạo ra chất khí là. 

    A. 3   B. 7    C. 5    D. 6 

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng. 

    A. Tất cả các kim loại kiềm và kiềm thổ đều khử được nước ở nhiệt độ thường. 

    B. Nhôm và sắt đều là kim loại nhẹ, có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. 

    C. Ở điều kiện thường, nhôm và đông đều là kim loại có tính dẻo cao. 

    D. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn mangan. 

 


