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Chuyªn ®Ò lý thuyÕt lÇn 1 - 2020  

§Ò sè 1 
Câu 1. Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều 

trong gỗ, bông nõn. Công thức của xenlulozơ là. 

 A.  6 10 5 n
C H O  B. 12 22 11C H O  C. 6 16 6C H O  D. 2 4 2C H O  

Câu 2. Đá quý ruby hay sapphire đều có thành phần chính là nhôm oxit. Công thức của nhôm oxit là. 

 A. 
2 3 2Al O .2H O  B.  

3
Al OH  C. 

2 3Al O  D. 
2NaAlO  

Câu 3. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất, là vật liệu quan trọng trong sản xuất anot của pin điện 

là. 

 A. Hg B. Cs C. Al D. Li 

Câu 4. Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể 2 2 7K Cr O , sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều, 

thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào X, thu được dung dịch Y. Hai dung dịch X 

và Y lần lượt có màu. 

 A. da cam; vàng B. vàng; da cam C. đỏ nâu;vàng D. vàng; đỏ nâu 

Câu 5. Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất 

sau để khử độc thủy ngân. 

 A. Bột than B. Nước C. Bột lưu huỳnh D. Bột sắt 

Câu 6. Quá trình tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi kéo dài hàng triệu năm. Quá trình 

này được giải thích bằng phương trình hóa học nào sau đây. 

 A.  3 2 2 3 2
CaCO CO H O Ca HCO    B.  3 3 2 22

Mg HCO MgCO CO H O     

 C. 2

3 2 2CaCO 2H Ca CO H O      D.  3 3 2 22
Ca HCO CaCO CO H O    

Câu 7. Cẩm tú cầu là loại hoa được trồng nhiều tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loài hoa này có thể thay 

đổi tùy thuộc pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của 

đất trồng. 

 
Khi trồng loài hoa trên, nếu ta bón thêm 1 ít vôi (CaO) và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ. 

 A. có màu lam  B. có màu hồng 

 C. có màu trắng sữa  D. có đủ cả 3 màu lam, trắng, hồng 

Câu 8. Những người thợ hàn thường dùng một thiết bị đề hàn, cắt kim loại phục vụ 

cho công việc. Thiết bị đó có cấu tạo gồm 2 bình kín, bình thứ nhất chứa khí 2O  

bình thứ hai chứ một hiđrocacbon X. Mỗi bình có một ống dẫn khí để dẫn khí trong 

bình vào một thiết bị như hình vẽ: 

Tại đây hiđrocacbon X được đốt cháy và tỏa ra một lượng nhiệt rất lớn giúp hàn, 

cắt kim loại. Hiđrocacbon X là. 

 A. 4CH  B. 2 4C H  C. 6 6C H  D. 2 2C H  

Câu 9. 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, Zn C. Na, Cu, Al D. Fe, Ca, Al 

Câu 10. Benzyl butirat là este có mùi thơm của quả sơ ri (anh đào hay cherry). Công thức của benzyl 

butirat là. 

 A.  3 2 6 52
CH CHCOOCH C H  B. 3 2 2 2 6 5CH CH CH COOCH C H  

 C.  3 6 5CH CHCOOC H   D. 3 2 2 6 5CH CH CH COOC H  

Câu 11. Một loại tơ có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém 

bền với nhiệt, với axit, với kiềm. Tơ này dùng làm vải may mặc, vải lót săm lốp xe, bện làm dây cáp, 

dây dù, đan lưới, … Tơ này là. 
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 A. tơ lapsan B. nilon -6,6 C. tơ olon D. tơ visco 

Câu 12.  
3

Al OH  không phản ứng với dung dịch nào sau đây. 

 A. HCl  B. NaOH  C. 2 4H SO  D. 2 4Na SO  

Câu 13. Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa 

trắng. 

 A.  3 2
Ca HCO  B. 2 4H SO  C. 

3FeCl  D. 3AlCl  

Câu 14. Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rán, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình. 

 A. cô cạn ở nhiệt độ cao  B. hiđro hóa (xúc tác Ni) 

 C. xà phòng hóa  D. làm lạnh 

Câu 15. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp 

chất hữu cơ: 

Phản ứng xảy ra trong ông nghiệm (A) là. 

 A. 2 4H SO ,170 C

2 5 2 4 2C H OH C H H O


    

 B.  2 2 2 22
CaC H O Ca OH C H    

 C.  4 3 2 43
Al C H O 4Al OH CH     

 D. t

3 2 3 2CH CH OH CuO CH CHO Cu H O     

Câu 16. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng. 

 A. Fe tác dụng với dung dịch 3HNO  loãng dư 

 B. Fe tác dụng với dung dịch 3FeCl  

 C. Fe, FeO tác dụng với dung dịch 3HNO  đặc, nóng dư 

 D. Fe tác dụng với  dung dịch 3AgNO  dư 

Câu 17. Kết luận nào sau đây đúng. 

 A. Kim loại có tính khử, nó bị khử thành ion dương 

 B. Đốt lá sắt trong khí 2Cl  xảy ra ăn mòn điện hóa 

 C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch 4CuSO  không xảy ra ăn mòn điện hóa 

 D. Điện phân dung dịch 4CuSO  với điện cực trơ, nồng độ 2Cu   trong dụng dịch giảm 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là đúng. 

 A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit) 

 B. Trùng ngưng butan-1,3-đien với stiren có xúc tác Na được cao su buna-S 

 C. Tơ visco là tơ tổng hợp 

 D. Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng 

Câu 19. Chất X trong công nghiệp thực phẩm là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ 

uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng để pha chế thuốc. Dung dịch chất Y làm đổi màu quỳ 

tím trong đời sống muối mononatri của Y được dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt). 

Tên của X và Y theo thứ tự là. 

 A. Glucozơ và axit glutamic B. Glucozơ và lysin 

 C. Saccarozơ và lysin  D. Saccarozơ và axit glutamic 

Câu 20. Phát biểu nào sau đây không đúng. 

 A. Glyxin  2 2H NCH COOH  phản ứng được với dung dịch NaOH 

 B. Metylamin làm xanh quỳ tím ẩm 

 C. Tripeptit hòa tan  
2

Cu OH  tạo dung dịch màu xanh 

 D. Peptit bị thủy phân trong môi trường axit và kiềm 

Câu 21. Cho kim loại M và các hợp chất X, Y, Z thỏa mãn các phương trình hóa học sau: 

(a) t

2 32M 3Cl 2MCl   

(b) 3 22M 6HCl 2MCl 3H    



Điện thoại: 0903269191 hay www.fb/hochoacungthaydung 

 3 

(c) 2 22M 2X 2H O 2Y 3H     

(d) 2 2 3Y CO 2H O Z KHCO     

Các chất X, Y, Z lần lượt là. 

 A.  2 3
KOH,KAlO ,Al OH   

 B.  2 3
NaOH, NaAlO ,Al OH  

 C.  2 3
NaOH, NaCrO ,Cr OH  

 D.  2 3
KOH,KCrO ,Cr OH  

Câu 22. Cho các phát biểu sau: 

(a) Tất cả các este khi tham gia phản ứng xà phòng hóa đều thu được muối và ancol 

(b) Saccarozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozơ và fructozơ 

(c) Glucozơ, fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc 

(d) Aminoaxit thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino  2NH  

và nhóm cacboxyl  COOH  

(e) Có thể phân biệt tripeptit (Ala-Gly-Val) và lòng trắng trứng bằng phản ứng màu với  
2

Cu OH  

(g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, amilozơ đều có cấu trúch mạch không nhánh. 

Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 23. Tiến hành các thí ngiệm sau: 

(a) Sục khí 2Cl  vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường 

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

(c) Cho 4KMnO  vào dung dịch HCl đặc, dư 

(d) Cho hỗn hợp 2 3Fe O  và Cu(tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư 

(e) Cho CuO vào dung dịch 3HNO  

(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ 

Số thí nghiệm thu được 2 muối là. 

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

Câu 24. Hợp chất X có công thức phân tử 9 16 4C H O . Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ 

mol). 

(a) 1 2 2X 2NaOH X X H O     (b) 1 2 4 3 2 4X H SO X Na SO    

(c) 3 4 2nX nX nilon 6,6 2nH O     (d) 2 3 5 22X X X 2H O    

Khối lượng phân tử của 5X  là. 

 A. 188 B. 190 C. 202 D. 230 

Câu 25. Tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học của glucozơ, theo các bước sau: 

- Bước 1: Cho vào ống nghiệm lần lượt vài giọt 4CuSO  0,5% và 1 ml dung dịch NaOH  10% 

- Bước 2: Gạn bỏ phần dung dịch, giữ lại kết tủa  
2

Cu OH , cho thêm vào 2 ml dung dịch glucozơ 

10% 

- Bước 3: Lắc nhẹ ống nghiệm 

Cho các phát biểu sau: 

(a) Sau bước 3, ống nhgiệm chuyển sang màu xanh lam 

(b) Trong thí nghiệm trên, glucozơ bị khử 

(c) Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch 4CuSO  bằng dung dịch  4FeSO  

(d) Ống nghiệm chuyển sang mày đỏ gạch, khi nhỏ dung dịch glucozơ vào 

(e) Sau bước 3, trong ống nghiệm có chứa phức  6 11 6 2
C H O Cu   

 Số phát biểu đúng là. 
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 A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 

§Ò sè 2 
Câu 1. Hãy chọn câu trả lời đúng.  

    A. Các amino axit thiên nhiên đều chứa 1 nhóm amino (-NH2) và 1 nhóm cacboxyl (-COOH)  

    B. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit.  

    C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.  

    D. Ancol sobitol chỉ có thể được tạo thành khi hidro hoá glucozơ.  

Câu 2. Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói. 

    A. Xenlulozơ trinitrat.            B. Tơ visco.         

    C. Tơ axetat.               D. Xenlulozơ. 

Câu 3. Đun nóng vinyl axetat tác dụng với dung dịch Br2, sau đó thuỷ phân hoàn toàn sản phẩm thu 

được muối natri axetat và chất hữu cơ X. Cho biết công thức X. 

    A. CH3CH2OH.        B. CH3CH=O.        C. O=CH-CH2OH.        D. CH2=CH-OH.  

Câu 4. Phát biểu không đúng là.  

    A. Dung dịch fructozơ tác dụng với Cu(OH) khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.  

    B. Thuỷ phân saccarozơ (H+, t°) chỉ cho một loại monosaccarit duy nhất.  

    C. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2.  

    D. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng gương. 

Câu 5. Cho các chất: HCOOCH3 (A); CH3COOC2H5 (B); CH3COOCH=CH2 (X). Có thể dùng thuốc 

thử nào sau đây để phân biệt các chất trên. 

    A. dung dịch Br2/CCl4.            B. dung dịch NaOH.  

    C. dung dịch Br2 và dung dịch AgNO3/NH3.          D. dung dịch AgNO3/NH3.  

Câu 6. Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit.  

    A. CH3COOC2H5.        B. C2H5NH2.         C. H2NCH2COOH.     D. HCOONH4. 

Câu 7. Cho dãy các chất: metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, glyxylalanin, tơ nilon6,6. 

Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng tromg môi trường axit là. 

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

Câu 8. Hợp chất tham gia phản ứng tráng bạc là.  

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

Câu 9. Từ hỗn hợp glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo thành bao nhiêu đipeptit mạch hở.  

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

Câu 10. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây.  

    A. Cu(OH)2.         B. AgNO3/NH3.        C. H2 (Ni, t°C).           D. Dung dịch Br2. 

Câu 11. Thủy phân chất hữu cơ X trong môi trường axit vô cơ thu được hai chất hữu cơ, hai chất này 

đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức của cấu tạo của X là.  

    A. HCOOC6H5 (Phenyl fomat).          B. HCOOCH=CH2.      

    C. HCOOC2H5.            D. CH2=CH-COOH  

Câu 12. Các politie: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy 

các polime tổng hợp là.  

    A. Polietilen, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien.        B. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.  

    C. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6.         D. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6.  

Câu 13. Chất nào sau đây không tham gia vào phản ứng màu biurê. 

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

Câu 14. Cho sơ đồ: Tinh bột → A1 → A2 → A3 → A4 → CH3COOC2H5. A1, A2, A3, A4 có CTCT thu 

gọn lần lượt là.  

    A. C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.  

    B. C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.  

    C. glicozen, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH.        

    D. C6H12O6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. 

Câu 15. Chất có phản ứng cộng với Br2 trong dung dịch là.  

    A. Alanin.         B. Metyl amin.         C. Phenyl clorua.         D. Triolein. 
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Câu 16. Cho sơ đồ sau: X (C4H8O2) + NaOH → Y; Y + O2 → Z; Z + NaOH → T; T + NaOH → 

C2H6. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.  

    A. HCOOCH2CH2CH3.           B. C2H5COOCH3.        

    C. CH3CH2CH2COOH.           D. CH3COOC2H5. 

Câu 17. Chất hữu cơ đơn chức A mạch hở có công thức phân tử C4H8O2. Xác định số công thức cấu 

tạo thoả mãn A, biết A tác dụng với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với kim loại kiềm.  

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

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về aminoaxit.  

    A. Aminoaxit tồn tại trong thiên nhiên thường là α-aminoaxit.         

    B. Dung dịch aminoaxit luôn đổi màu quỳ tím.  

    C. Hầu hết ở thể rắn, ít tan trong nước.         

    D. Là hợp chất hữu cơ đa chức.  

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng.  

    A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.        

    B. Saccarozơ làm mất màu nước brom.  

    C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.        

    D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. 

Câu 20. X có công thức: H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)COOH có thể được tạo thành từ. 

    A. axit β-aminopropionic và axit aminoaxetic.        

    B. axit α-aminopropionic và axit aminoaxetic.  

    C. axit aminopropionic.          

    D. axit aminoaxetic. 

Câu 21. Chọn câu phát biểu sai. 

    A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.  

    B. Phân biệt hồ tinh bột và xenlulozơ bằng I2.  

    C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2.  

    D. Phân biệt fructozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương  

Câu 22. Nhận xét nào sau đây không đúng về tơ capron. 

    A. Không phải là tơ thiên nhiên.          

    B. Bền trong môi trường axit, kiềm và trung tính.  

    C. Là tơ poliamit và còn được gọi là tơ nilon-6.        

    D. Được tạo ra từ phản ứng trùng hợp và trùng ngưng.  

Câu 23. Số gốc α-amino axit trong phân tử tripeptit mạch hở là  

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

Câu 24. Trong công nghiệp thực phẩm, để tạo hương dứa cho b|nh kẹo người ta dùng este X có công 

thức cấu tạo CH3CH2COOC2H5.Tên gọi của X là.  

    A. metyl propionat.     B. etyl propionat.         C. metyl axetat.        D. propyl axetat.  

Câu 25. Công thức phân tử của glyxin (axit amino axetic) là.  

    A. C3H7O2N.         B. C2H5O2N.         C. C2H7O2N.        D. C4H9O2N. 

Câu 26. Chất dùng để điều chế tơ visco là:  

    A. (C6H10O5)n (tinh bột).            B. (C6H10O5)n (xenlulozơ).  

    C. C6H12O6 (glucozơ).             D. C6H12O6 (fructozơ).  

Câu 27. Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản 

ứng thủy phân là. 

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

Câu 28. Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng. 

    A. Dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy.  

    B. Là nguyên liệu sản xuất ancol etylic. 

    C. Dùng để sản xuất một số tơ nhân tạo.  

    D. Làm thực phẩm cung cấp chất đường cho con người. 

Mét sè c©u hái thªm: TÝnh chÊt vËt lý cña kim lo¹i 
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● Mức độ nhận biết 

Câu 1: Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Kiên Giang, năm 2016 

Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây.       

    A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.  

    B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim. 

    C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim. 

    D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng. 

Câu 2: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016 

Trong số các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất. 

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

Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016  

Các kim loại có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Trong số các kim loại vàng, bạc, đồng, nhôm thì 

kim loại dẫn điện tốt nhất là : 

    A. Đồng.        B. Vàng.      C. Bạc.         D.  Nhôm. 

Câu 4: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định – Thanh Hóa, năm 2016  

Trong  số  các kim loại sau: Ag, Cu, Au, Al. Kim loại có độ dẫn điện tốt nhất ở điều kiện 

thường là. 

    A. Al.        B. Au.          C. Cu.     D.  Ag. 

Câu 5: Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016 
Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X 

là chất lỏng. Kim loại X là 

    A. Hg.   B. Cr.    C. Pb.    D. W. 

Câu 6:  

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là.  

    A. Vàng.   B. vonfram.      C. Nhôm.             D. Thuỷ ngân. 

Câu 7: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016 

Cho các kim loại : Cr; W; Fe; Cu; Cs. Sắp xếp theo chiều tăng dần độ cứng từ trái sang phải. 

    A. Cs < Cu < Fe < Cr < W.       B. Cu < Cs < Fe < W < Cr. 

    C. Cs < Cu < Fe < W < Cr.         D. Cu < Cs < Fe < Cr < W. 

Câu 8: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016 

Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra 

    A. Tính dẻo.       B. Tính dẫn điện và nhiệt.       C. Ánh kim.                  D.  Tính cứng.  

Câu 9: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Phan Bội Châu, năm 2016  

X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là 

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

Câu 10: Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Nam Định, năm 2016 

Kim loại X là kim loại cứng nhất, được sử dụng để mạ các dụng cụ kim loại, chế tạo các loại 

thép chống gỉ, không gỉ…Kim loại X là? 

    A.  Fe.     B. Ag.       C. Cr.     D. W. 

● Mức độ thông hiểu 

Câu 11: Trong mạng tinh thể kim loại có 

    A. các ion dương kim loại, nguyên tử kim loại và các electron tự do. 

    B. các electron tự do. 

    C. các nguyên tử kim loại. 

    D. ion âm phi kim và ion dương kim loại.  

Câu 12: Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016  

Những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, ánh kim) 

được gây nên chủ yếu bởi 

    A. các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.      

    B. tính chất của kim loại. 
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    C. khối lượng riêng của kim loại.               

    D. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại. 

Câu 13: Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016 

Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện của 

kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá 

trị điện trở  của các kim loại như sau: 

Kim loại 

 
X Y Z T 

Điện trở (Ωm) 

 

2,82.10-8 

 

1,72.10-8 

 

1,00.10-7 

 

1,59.10-8 

 

Y là kim loại nào trong các kim loại dưới đây. 

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

Câu 14: Khi còn đương vị, Napoleon III (1808 - 1873) đã nảy ra một ý thích kỳ quái là cần phải có 

một chiếc vương miện làm bằng kim loại còn quý hơn cả vàng với ngọc. Với sự giúp đỡ của các nhà 

hóa học Pháp lúc đó, nguyên tố này đã được tìm ra. Đó là nguyên tố nào sau đây. 

    A. Al.   B. Cu.    C. Ag.    D. Au. 

Câu 15: Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh màu vàng 

lấp lánh cực mỏng. Đó chính là những lá vàng có chiều dày 1.10-4 mm. Người ta đã ứng dụng tính chất 

vật lí gì của vàng khi làm tranh sơn mài? 

     A. Có khả năng khúc xạ ánh sáng.     B. Tính dẻo và có ánh kim.  

    C. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt.      D. Mềm, có tỉ khổi lớn.  

Câu 16: Các kim loại dẫn điện được là vì. 

    A. electron tự do trong tinh thể kim loại gây ra.               B. ion dương trong tinh thể kim loại gây ra. 

    C. kim loại có ít electron lớp ngoài cùng hơn phi kim.   D. kim loại ở thể rắn. 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng 

    A. Tính chất lý học do electron tự do gây ra gồm: tính dẻo, ánh kim, độ dẫn điện, tính cứng.  

    B. Trong nhóm IA tính kim loại tăng dần từ Cs đến Li.  

    C. Ở điều kiện thường tất cả kim loại đều là chất rắn.  

    D. Crom là kim loại cứng nhất, Hg là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.  

Câu 18. Cho các nhận xét sau: 

(1)Tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong kim loại gây ra. 

(2) Các kim loại nhẹ đều có khối lượng riêng nhỏ hơn 5g/cm3. 

(3) Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. 

(4) Gang cũng như thép đều là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác. 

Số nhận xét đúng là. 

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

Câu 19. Cho các phát biểu sau: 

(1) Các tính chất vật lý của kim loại (tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim) do eletron tự do trong 

mạng tinh thể kim loại gây nên.  

(2) Kim loại nhẹ nhất là Li, nặng nhất là Os. 

(3) Các kim loại đều ở trạng thái rắn (trừ Hg) ở điều kiện thường. 

(4) Cr là kim loại cứng nhất, Cs là kim loại mềm nhất.  

(5) Về độ dẫn điện Ag > Cu > Au > Al > Fe. 

(6) Tất cả các kim loại khi tác dụng với Hg đều cần phải đun nóng. 

(7) Ở nhiệt độ cao tính dẫn điện của kim loại tăng. 

(8) Tất cả các kim loại đều có thể tác dụng với O2 để tạo oxit.  

(9) Để chuyên chở axit HNO3 và H2SO4 đặc, nguội người ta dùng những thùng chứa làm bằng Fe. 

(10) Các kim loại mạnh hơn đều có thể đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối. 

 Số phát biểu đúng là 

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


