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 Chuyªn ®Ò lý thuyÕt lÇn 8 – 2019 

§Ò sè 1 
Câu 1. Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội. 

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

Câu 2: Cho các chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là. 

 A. CH3COOH. B. C2H5OH  C. C2H6 D. C2H5Cl 

Câu 3: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. 

 A. Al(OH)3. B. Al2(SO4)3.  C. KNO3.  D. CuCl2. 

Câu 4: Phenol không có khả năng phản ứng với chất nào sau đây. 

 A. Dung dịch NaCl. B. Nước Br2. C. Dung dịch NaOH. D. Kim loại Na. 

Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí chung của kim loại. 

 A. Dẫn nhiệt. B. Cứng. C. Dẫn điện. D. Ánh kim. 

Câu 6: “Nước đá khô” không nóng chảy mà dễ thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và 

khô, rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. “ Nước đá khô” là. 

 A. CO rắn. B. SO2 rắn. C. CO2 rắn.  D. H2O rắn 

Câu 7: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng. 

 A. t

2SiO 2C Si 2CO    B. 
2 4 2SiO 4HCl SiCl 2H O    

 C. t

2SiO 2Mg 2MgO Si    D. 
2 4 2SiO 4HF SiF 2H O    

Câu 8: Cho các chất sau: but – 2- en; propen; etan; propin. Chất có đồng phân hình học là. 

 A. but – 2- en. B. etan. C. propin.  D. propen. 

Câu 9: Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột thấy xuất hiện 

kết tủa màu xanh.Chất X là. 

 A. Cl2. B. I2. C. Br2.  D. HI. 

Câu 10: Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ. 

 A. CH4 B. CH3COOH. C. HCN. D. HCOONa. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng. 

 A. Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng. 

B. Các kim loại kiềm ( nhóm IA) đều có trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

C. Từ P và HNO3 đặc, nóng có thể điều chế được H3PO4. 

D. Có thể dùng CO để làm khô khí HCl có lẫn hơi nước. 

Câu 15: Dung dịch nào sau đây có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4 trong môi trường 

H2SO4. 

 A. Fe2(SO4)2. B. CuSO4. C. FeSO4. D. Fe(NO3)3 

Câu 16:  Cho các phát biểu sau: 

(1) Để một miếng gang ( hợp kim sắt – cacbon) ngoài không khí ẩm, sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa. 

(2) Kim loại cứng nhất là W (vonfam). 

(3) Hòa tan Fe3O4 bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch chứa hai muối. 

(4) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra sự oxi hóa ion Na
+
. 

(5) Không thể dùng khí CO2 để dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm. 

Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 17: Cho các phát biểu sau: 

(1) Glucozơ không tham gia phản ứng công hiđro ( xúc tác Ni, đun nóng). 

(2) Metyl amin làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh. 

(3) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường. 

(4) Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng. 

Các phát biểu đúng là. 

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

Câu 18: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp. 

 A. điện phân nóng chảy AlCl3. B. điện phân nóng chảy Al2O3. 
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C. dùng CO khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. D. dùng Mg khử Al
3+

 trong dung dịch. 

Câu 19: Tơ nitrin dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ẩm. 

Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron. 

 A. CH2=CH-CN.  B. CH2=CH-CH3.  

 C. H2N- [CH2]5-COOH.  D. H2N- [CH2]6-NH2. 

Câu 20: Tiến hành thí nghiệm với các chất hữu cơ X, Y, Z, T đều trong dung dịch. Kết quả được ghi ở 

bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Nước brom Có kết tủa trắng 

Y,Z Cu(OH)2 Tạo thành dung dịch màu xanh lam 

Y,T Dung dịch AgNO3 trong NH3 , đun nóng Tạo thành kết tủa màu trắng bạc 

Các chất X, Y, Z, T có thể lần lượt là. 

 A. Phenol, glucozơ, glixerol, etyl axetat.  

B. Anilin, glucozơ, glixerol, etyl fomat. 

C. Phenol, saccarozơ, lòng trắng trứng, etyl fomat 

D. Glixerol, glucozơ, etyl fomat, metanol. 

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng. 

 A. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α – amino axit (chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH) có    

(n-1) liên kết peptit. 

B. Trong phân tử các α – amino axit chỉ có 1 nhóm amino. 

C. Tất cả các peptit đều ít tan trong nước. 

D. Tất cả các dung dịch amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím. 

Câu 22: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, CO2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với 

dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường là. 

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

Câu 23: Khi cho kim loại sắt vào lượng dư dung dịch chứa chất X, sau khi kết thúc phản ứng thu được 

sản phẩm là muối sắt (II). Chất X có công thức hóa học là. 

 A. H2SO4 đặc, nóng. B. HNO3.  C. FeCl3. D. MgSO4. 

Câu 24: Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là. 

 A. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2. B. C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2. 

 C. CH3COOCH(CH3)2.  D. CH3COOCH3. 

Câu 25:  Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. 

 A. CH3COOH.  B. HOCH2COOH.   

 C. HOOCC3H5(NH2)COOH. D. H2NCH2COOH. 

Câu 26: Cho dãy các chất sau: etilen, hexan, hex-1-in, anilin, cumen, but-1-in, benzen, stiren, metyl 

metacrylat. Số chất trong dãy trên tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là. 

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

Câu 27: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H15O4N. Khi cho chất X tác dụng với dung dịch 

NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm chất Y, C2H6O và CH4O. Chất Y là muối natri của               

α – amino axit Z (chất Z có cấu tạo mạch hở và có mạch cacbon không phân nhánh). Số công thức cấu 

tạo của phù hợp của X là. 

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

Câu 36: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H6Cl2. Thủy phân chất X 

trong NaOH đặc, ở nhiệt độ cao, áp suất cao thu được chất Y có công thức C7H7O2Na. Số công thức 

cấu tạo phù hợp của X là. 

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

§Ò sè 2 
Câu 1. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2. 

 A. Benzen.                  B. Etilen. C. Metan.   D. Butan. 

Câu 2. Chất nào sau đây là muối axit. 
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 A. KNO3.                  B. NaHSO4. C. NaCl.   D. Na2SO4. 

Câu 3. Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành. 

A. màu vàng.                  B. màu cam. C. màu hồng.   D. màu xanh. 

Câu 4. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH. 

 A. FeCl2.                  B. CuSO4. C. MgCl2.   D. KNO3. 

Câu 5. Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là. 

 A. polietilen.    B. polistiren. C. polipropilen.                D. poli(vinyl clorua). 

Câu 6. Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung 

dịch AgNO3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là. 

 A. C2H4.                  B. HCl. C. CO2.   D. CH4. 

Câu 7. Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ 

là.  

 A. C2H4O2.                  B. (C6H10O5)n. C. C12H22O11.   D. C6H12O6. 

Câu 8. Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch. 

 A. FeCl2.                  B. NaCl. C. MgCl2.   D. CuCl2. 

Câu 9. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất. 

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

Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức, mạch hở. 

 A. HCHO.   B. C2H4(OH)2. C. CH2=CH-CH2-OH.   D. C2H5-OH. 

Câu 11. Nguyên tố crom có số oxi hóa (+ 6) trong hợp chất nào sau đây. 

 A. Cr(OH)3.                  B. Na2CrO4. C. Cr2O3.   D. NaCrO2. 

 Câu 12. Kim loại Al không tan trong dung dịch. 

 A. HNO3 loãng.              B. HCl đặc. C. NaOH đặc.                   D. HNO3 đặc, nguội. 

Câu 13. Cho các phản ứng có phương trình hóa học sau: 

(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O    

(b) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O    

(c) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O 

(d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O 

  Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H
+
 + OH


 → H2O là. 

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

Câu 14. Cho các dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với 

Cu(OH)2 trong môi trường kiềm là. 

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

Câu 15. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Kết thúc thí nghiệm, trong 

bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. 

Chất X là. 

 A. CaO. B. Al4C3.  

 C. CaC2. D. Ca. 

 

 

 

 

 

 

Câu 16. Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu 

tạo của X là. 

 A. C2H5COOCH3.       B. C2H5COOC2H5. C. CH3COOCH3.  D. CH3COOC2H5. 

Câu 17. Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol. 
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a) X + 2NaOH X + 2X

b) X + H SO X + Na SO

c) nX + nX poli(etylen terephtalat) + 2nH O

d) X + O X + H O

e) X + 2X   X + 2H O











 

  Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu 

cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là. 

 A. 146.                  B. 104. C. 148.   D. 132. 

Câu 18. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X, thu được 2 mol Gly, 2 mol Ala và 1 mol Val.   

Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp các amino axit và các peptit (trong đó có   

Gly-Ala-Val). Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X là. 

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

Câu 19. Cho các chất: Fe, CrO3, Fe(NO3)2, FeSO4, Cr(OH)3, Na2Cr2O7. Số chất phản ứng được với 

dung dịch NaOH là.  

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

Câu 20. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

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

(b) Cho FeS vào dung dịch HCl. 

(c) Cho Al vào dung dịch NaOH. 

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3. 

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NaHCO3. 

(g) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3. 

  Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là.  

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

Câu 21. Cho các phát biểu sau: 

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure. 

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh. 

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất. 

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac. 

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. 

  Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 22. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy. 

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3. 

(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư. 

(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng. 

  Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là. 

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

Câu 23. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
o

2 2 2 4 3CO (d) H O +dd H SO +dd NH+dd NaOH(d) t

1 2 3 4 3 5
X X X X X X

 
      

Biết X1, X2, X3, X4, X5 là các chất khác nhau của nguyên tố nhôm.(NaOH và CO2 dư). Các chất 

X1 và X5 lần lượt là 

 A. AlCl3 và Al2O3.             B. Al(NO3)3 và Al. C. Al2O3 và Al.             D. Al2(SO4)3 và Al2O3. 
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Câu 24. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Chất Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh 

Y Dung dịch AgNO3 trong NH3 Tạo kết tủa Ag 

Z Nước brom Tạo kết tủa trắng 

  Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

 A. Anilin, glucozơ, etylamin.                  B. Etylamin, glucozơ, anilin.  

 C. Etylamin, anilin, glucozơ.   D. Glucozơ, etylamin, anilin. 

Mét sè c©u hái thªm: ¡n mßn kim lo¹i 
● Mức độ nhận biết 

Câu 1: Ở thí nghiệm nào sau đây Fe chỉ bị ăn mòn hóa học. 

    A. Cho Fe vào dung dịch AgNO3.             B. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô. 

    C. Cho hợp kim Fe – Cu vào dung dịch CuSO4.          D. Để mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 5 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 2: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn. 

    A. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.     B. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt. 

    C. Gắn đồng với kim loại sắt.     D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt. 

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

Câu 3: Trong các hợp kim sau đây, hợp kim nào khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì sắt không 

bị ăn mòn điện hóa học. 

    A. Cu-Fe.   B. Zn-Fe.   C. Fe-C.   D. Ni-Fe. 

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

Câu 4: Cho các hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4). Khi tiếp xúc với dung 

dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016) 

Câu 5: Cho các hợp kim: Fe – Cu; Fe – C; Zn – Fe; Mg – Fe tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim 

trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là. 

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

Câu 6: Vật làm bằng hợp kim Zn – Fe trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hòa tan oxi) đã 

xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa. Tại anot xảy ra quá trình. 

    A. Oxi hóa Fe.  B. Khử O2.      C. Khử Zn.              D. Oxi hóa Zn. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trực Ninh – Nam Định, năm 2016) 

Câu 7: Khi để một vật bằng gang trong không khí ẩm, vật bị ăn mòn điện hóa. Tại catot xảy ra quá 

trình nào sau đây. 

    A. 2H
+
 + 2e   H2↑.          B. Fe Fe

3+
 + 3e. 

    C. O2 + 2H2O +4e  4OH .        D. Fe   Fe
2+

 + 2e. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, năm 2016) 

Câu 8: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát sâu tới lớp sắt 

bên trong, sẽ xảy ra quá trình. 

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

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016) 

Câu 9: Khi vật bằng gang, thép (hợp kim của Fe – C) bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận 

định nào sau đây đúng. 

    A. Tinh thể cacbon là anot, xảy ra quá trình oxi hoá. 

    B. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình oxi hoá. 

    C. Tinh thể cacbon là catot, xảy ra quá trình oxi hoá. 

    D. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình khử. 
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Câu 10: Có bốn thanh sắt được đặt tiếp xúc với những kim loại khác nhau và nhúng trong các dung 

dịch HCl như hình vẽ dưới đây : 

  

 

 

 

 

       Thanh sắt bị hòa tan nhanh nhất sẽ là thanh được đặt tiếp xúc với : 

    A. Sn.        B. Zn.              C. Cu.             D. Ni. 

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

Câu 11: Một vật chế tạo từ kim loại Zn – Cu, vật này để trong không khí ẩm (hơi nước có hòa tan khí 

CO2) thì vật bị ăn mòn theo kiểu điện hóa, tại catot xảy ra. 

    A. Sự oxi hóa Zn.   B. Sự khử Cu
2+

.     C. Sự khử H
+
.         D. Sự oxi hóa H

+
. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016) 

Câu 12: Để hạn chế sự ăn mòn vỏ tàu đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới 

nước) tấm kim loại nào dưới đây.                       

    A. đồng.   B. chì.      C. kẽm.     D. bạc.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016) 

Câu 13: Hình vẽ sau do một học sinh vẽ để mô tả lại thí nghiệm ăn mòn điện hóa học khi cắm hai lá 

Cu và Zn (được nối với nhau bằng một dây dẫn) vào dung dịch H2SO4 loãng. Trong hình vẽ, chi tiết 

nào chưa đúng. 

    A. Bọt khí thoát ra trên điện cực.      

    B. Bề mặt hai thanh Cu và Zn. 

    C. Chiều chuyển dịch của các electron trong dây dẫn.   

    D. Kí hiệu các điện cực. 

 

 

 

 

 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016) 

Câu 14: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta 

gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại. 

    A. Zn.          B. Ag.     C. Pb.     D. Cu. 

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

Câu 15: Người ta gắn tấm Zn vào vỏ ngoài của tàu thủy ở phần chìm trong nước biển để. 

    A. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa. 

    B. Chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp cách li kim loại với môi trường. 

    C. Vỏ tàu được chắc hơn. 

    D. Chống ăn mòn bằng cách dùng chất chống ăn mòn. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016) 

● Mức độ vận dụng 

Câu 16: Trường hợp nào sau đây không xảy ra sự ăn mòn điện hoá. 

    A. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.                                   

    B. Sự gỉ của gang trong không khí ẩm.    

    C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016) 

Câu 17: Trường hợp nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hóa. 

    A. Gang và thép để trong không khí ẩm.               

    B. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây bằng đồng nối với một đoạn dây bằng thép.    

    C. Một tấm tôn che mái nhà.                         

    D. Những thiết bị bằng kim loại thường xuyên tiếp xúc với hơi nước. 
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(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 18: Có 5 dung dịch riêng biệt là CuCl2, FeCl3, AgNO3, HCl và HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi 

dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là.  

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016) 

Câu 19: Nhúng thanh kim loại Fe vào các dung dịch sau: FeCl3; CuCl2; H2SO4 (loãng) + CuSO4; 

H2SO4 loãng; AgNO3. Số trường hợp thanh kim loại sắt tan theo cơ chế ăn mòn điện hóa là. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, năm 2016) 

Câu 20: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; (b) 

Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3; (c) Cho lá Zn vào dung dịch HCl; (d) Để miếng 

gang ngoài không khí ẩm. Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là. 

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

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

Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

    (1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl. 

    (2) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3. 

    (3) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. 

    (4) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2. 

    (5) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm. 

    (6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng. 

       Số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học là. 

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

Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

- TN1 : Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng. 

- TN2 : Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4. 

- TN3 : Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. 

- TN4 : Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm. 

- TN5 : Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4. 

- TN6 : Nối 2 đầu dây điện nhôm và đồng để trong không khí ẩm. 

       Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là. 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 23: Kết luận nào sau đây không đúng. 

    A. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để trong không khí 

ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước. 

    B. Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ. 

    C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá. 

    D. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn 

hoá học. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên, năm 2016) 

Câu 24: Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi 

ta thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau. 

    A. ZnSO4.            B. Na2SO4.          C. CuSO4.        D.  MgSO4. 

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

Câu 25: Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện 

tượng nào sau đây. 

    A.  Bọt khí bay lên ít và chậm dần.       B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều dần lên. 

    C.  Không có bọt khí bay lên.             D. Dung dịch không chuyển màu. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên, năm 2016) 

Câu 26. Biết rằng ion Pb
2+

 trong dung dịch oxi hoá được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại được nối 

với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì.  
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    A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa. 

    B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn đến hóa.  

    C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hóa 

    D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa. 

Câu 27. Điểm giống nhau giữa ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá là. 

    A. đều xảy ra phản ứng oxi-hoá  

    B. đều có sự trao đổi electron nên phát sinh dòng điện. 

    C. đều bị oxi hoá bởi o xi không khí. 

    D. đều chỉ xảy ra với kim loại nguyên chất. 

Câu 28. Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra 

khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là 

    A. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện. 

    B. Đều sinh ra Cu ở cực âm. 

    C. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại. 

    D. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa Cl
 

Câu 29. Tiến hành bốn thí nghiệm sau: 

       Thí nghiệm 1 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3 

       Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 

       Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3 

       Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl 

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

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

Câu 30. Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi ít dung dịch một 

thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là  

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

Câu 31. Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra 

khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là 

    A. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện. 

    B. Đều sinh ra Cu ở cực âm. 

    C. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại. 

    D. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa Cl
 

Câu 32. Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO, loãng Quan sát 

thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể là 

    A. Cu   B. Ni    C. Zn    D. Pt 

Câu 33. Cắm 2 lá kim loại Zn và Cu nối với nhau bằng một sợi dây dẫn vào cốc thuỷ tinh. Rót dung 

dịch H2SO4 loãng vào cốc thuỷ tinh đó thấy khí H2 thoát ra từ 1á Cu. Giải thích nào sau đây không 

đúng với thí nghiệm trên 

    A. Cu đã tác dụng với H2SO4 sinh ra H2 

    B. Ở các dương xảy ra phản ứng khử: 2H
+
 + 2e  H2 

    C. Ở các âm xảy ra phản ứng o xi hóa: Zn  Zn
2+

 + 2e  

    D. Zn bị ăn mòn điện hóa và sinh ra dòng điện 

Câu 34. Để bảo vệ những vật bằng Fe khỏi bị ăn mòn, người ta tráng hoặc mạ lên những vật đó lớp Sn 

hoặc lớp Zn. Làm như vậy là để chống ăn mòn theo phương pháp nào sau đây 

    A. Bảo vệ bề mặt.       B. Bảo vệ điện hoá.  

    C. Dùng chất kìm hãm.       D. Dùng hợp kim chống gỉ.  

Câu 35. Một đinh Fe đang tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, lượng bọt khí sẽ bay ra nhiều hơn khi 

nhỏ thêm vào dung dịch:  

    A. FeCl3    B. NaCl   C. ZnCl2   D. CuSO4 

Câu 36. Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một 

thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là:  

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

 


