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CHUYÊN ĐỀ: CÂU HỎI SỐ ĐẾM 
(RẤT DỄ…..NHƯNG LÀ DỄ SAI) 

Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. 

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. 

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

(d) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 

(e) Đốt Ag2S bằng khí O2. 

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là  

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

Câu 2: Cho các phát biểu sau: 

(a) Tinh bột, tripanmitin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng. 

(b) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước. 

(c) Saccarozơ thuộc loại monosaccarit. 

(d) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, tan nhiều trong nước. 

(e) Metylamin có lực bazơ lớn hơn lực bazơ của etylamin. 

(g) Gly-Ala và Gly-Ala-Gly đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra hợp chất màu tím. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2. 

(2) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. 

(3) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 

(4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2. 

(5) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. 

(6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư. 

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 

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

Câu 4: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ, có màng ngăn xốp. 

 (b) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng ở nhiệt độ cao. 

 (c) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3. 

 (d) Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2. 

 (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3. 

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là 

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

Câu 5: Cho các phát biểu sau: 

 (1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic. 

 (2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom. 

 (3) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo ra glucozơ. 

 (4) Dung dịch anbumin trong nước của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ. 

 (5) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol). 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

 (1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4. 

 (2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2. 

 (3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic. 

 (4) Cho fructozơ dư tác dụng với Cu(OH)2. 

 (5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO nung nóng. 



 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn 

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

Câu 7: Cho các phát biểu sau: 

(a) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot H2O bị khử tạo ra khí O2. 

(b) Để lâu hợp kim Fe-Cu trong không khí ẩm thì Fe bị ăn mòn điện hóa học. 

(c) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. 

(d) Các kim loại có độ dẫn điện khác nhau do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau. 

 (e) Các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể lập phương tâm diện, cấu trúc tương đối rỗng. 

Số phát biểu đúng là    

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

Câu 8: Có các phát biểu sau: 

(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom. 

(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc. 

(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn. 

(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện. 

(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh. 

(f) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo. Số phát biểu đúng là 

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

Câu 9. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a)  Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. 

(b)  Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. 

(c)  Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH. 

(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư. 

(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (ti lệ mol 1:1) vào H2O dư. 

(g) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra). 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là  

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

Câu 10. Cho các phát biểu sau: 

(a) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4 

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa. 

(c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt. 

(d) Kim loại Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

(e) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 11. Cho các phát biểu sau: 

(a) Trorng dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực . 

(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước . 

(c)  Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc .(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°), thu 

được tripanmitin. 

(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố. 

(g) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 12. Cho các phát biểu sau: 

(a) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ. 

(b) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm. 

(c)  Crom(III) hiđroxit có tính lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm. 

(d)  Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat. 

Số phát biểu đúng là 



 

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

Câu 13: Cho các phát biểu sau: 

(a) Thủy phân triolein, thu được etylen glicol. 

(b) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim. 

(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Trùng ngưng axit ε-aminocaproic, thu được policaproamit. 

(e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic. 

(g) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.  

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 14: Cho các sơ đồ phản ứng sau: 

(a) X (dư) + Ba(OH)2 → Y + Z 

(b) X + Ba(OH)2 (dư) → Y + T + H2O 

Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Hai chất 

nào sau đây đều thỏa mãn tính chất của X ? 

A. AlCl3, Al2(SO4)3.      B. Al(NO3)3, Al2(SO4)3. C. Al(NO3)3, Al(OH)3.   D. AlCl3, Al(NO3)3. 

Câu 15: Cho các chất: Cr, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Na2CrO4. Số chất phản ứng được với dung 

dịch HCl là 

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

Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3. 

(b) Đốt dây Fe trong khí Cl2 dư. 

(c) Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. 

(d) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư. 

(e) Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng. 

(g) Cho bột FeO vào dung dịch KHSO4. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt(II) là 

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

Câu 17: Cho các phát biểu sau: 

(a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot. 

(b) Dùng khí CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu. 

(c) Để hợp kim Fe-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học. 

(d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu. 

(e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.  

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 18: 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 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. 6.                  B. 4.   C. 5.     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 các cặp chất:    

(a) Na2CO3 và BaCl2;     (b) NaCl và Ba(NO3)2;   (c) NaOH và H2SO4;   (d) H3PO4 và AgNO3.  

Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là 

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

Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2. (b) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3. 

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

(d) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư. 

(e) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3. 

(g) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư. 

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

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

Câu 25: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho gang tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 

(b) Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3. 

(c) Cho Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4. 

(d) Cho Fe tác dung với dung dịch Cu(NO3)2. 

(e) Cho Al và Fe tác dụng với khí Cl2 khô. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa học là 

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

Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH. 

(b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng. 

(c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng. 

(d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. 

(e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. 

(g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

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

Câu 27: Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2 

là 

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



 

Câu 28: Cho các phát biểu sau: 

(a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen. 

(b) Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C2H4O2. 

(c) Trong phân tử, các amino axit đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. 

(d) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 

(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ. 

(g) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 29: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. 

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH. 

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 : 1). 

(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3. 

(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư. 

(g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là 

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

Câu 30: Cho các phát biểu sau: 

(a) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu. 

(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu. 

(c) Cho AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl3, thu được kim loại Ag. 

(d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học. 

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

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 31. Cho các phát hiểu sau: 

   (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. 

   (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. 

   (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit. 

   (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol. 

   (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. 

   (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 32. Cho các phát biểu sau: 

   (a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4. 

   (b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit. 

   (c) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm. 

   (d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 33. Cho các phát biểu sau: 

   (a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước. 

   (b) Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4(loãng). 

   (c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ. 

   (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối. 

   (e) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư. 

   (g) Lưu huỳnh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. 

Số phát biểu đúng là 



 

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

Câu 34. Cho các phát biểu sau: 

   (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot. 

   (b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. 

   (c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O. 

   (d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. 

   (e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 35. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a)  Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. 

(b)  Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. 

(c)  Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH. 

(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư. 

(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (ti lệ mol 1:1) vào H2O dư. 

(g) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra). 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là  

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

Câu 36. Cho các phát biểu sau: 

(a) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4 

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa. 

(c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt. 

(d) Kim loại Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

(e) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 37. Cho các phát biểu sau: 

(a) Trorng dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực . 

(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước . 

(c)  Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc . 

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°), thu được tripanmitin. 

(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố. 

(g) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 38. Cho các phát biểu sau: 

(a) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ. 

(b) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm. 

(c)  Crom(III) hiđroxit có tính lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm. 

(d)  Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 39. Cho các phát biểu sau: 

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. 

(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.    (c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím. 

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t°). (e) inh bột là đồng phân cùa xenlulozơ. 

(g) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước. 

Số phát biểu đúng là 

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

 



 

Câu 40. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời. (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2. 

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 ,(d) Sục khí CO2 đến dư vào đung dịch Ca(OH)2. 

(e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2. (g) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2. 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là 

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

Câu 41. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.  (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl. 

(c) Cho FeCO3 tác dụng với dung địch H2SO4 loãng.  

(d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. 

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là  

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

Câu 42. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Đốt dây Mg trong không khí.     (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4. 

(c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào đung dịch Fe(NO3)2. 

(d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH.(e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. 

(g) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là  

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

Câu 43. Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π. 

(b) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, t°), thu được chất béo rắn. 

(c) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. 

(d) Poli(metyl metacrylat) được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ. 

(e) Ở điều kiện thường, etylamin là chất khí, tan nhiều trong nước. 

(g) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. 

Số phát biểu đúng là  

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

Câu 44. Cho các phát biểu sau: 

(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử. 

(b) C2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nuớc. 

(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chi tồn tại trong dung dịch.  (d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 45. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.     (b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ). 

(c) Nung nóng hồn hợp bột Al và FeO (không có không khí). (d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư. 

(e) Điện phân Al2O3 nóng chày.     Số thí nghiệm tạo thành kim loại là 

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

Câu 46: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: 

 (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH. (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3. 

(c) Cho CaO vào nước.                                      (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2. 

 Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là 

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

Câu 47: Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong 

phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. 

Trong các phát biểu sau:  

(a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, to).  (b) Chất Z có đồng phân hình học. 

(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.     (d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh. 

Số phát biểu đúng là:  



 

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

Câu 48: Cho các phát biểu sau: 

(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. 

(b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4. 

(c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh. 

(d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm. 

Số phát biểu đúng là: 

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

Câu 49: Cho các nhóm tác nhân hoá học sau: 

(1)Ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+.   (2)Các anion NO3
- , SO4

2- , PO4
3- ở nồng độ cao. 

(3)Thuốc bảo vệ thực vật.                     (4)CFC (khí thoát ra từ một số thiết bị làm lạnh) 

Những nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là : 

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

Câu 50: 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 2 muối là   

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

Câu 51: Cho các phát biểu sau đây: 

      (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. 

      (b) Chất béo là đieste của glixeron với axit béo. 

      (c) Phân tử amilopextin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

      (d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn. 

      (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ. 

      (f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. 

   Số phát biểu đúng là  

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

Câu 52: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: 

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.             (b) Cho CaO vào H2O. 

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH.         (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

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

Câu 53: Cho các phát biểu sau: 

 (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol. 

 (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom. 

 (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 

 (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH. 

 Số phát biểu đúng là  

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

Câu 54 : Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: 

(a) Sục khí 2SO vào dung dịch H2S (b) Sục khí F2 vào nước 

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc            (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH 

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH                         (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 



 

Số thí nghiệm  có sinh ra đơn chất là 

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

Câu 55: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3  dư                  (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng                (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư 

(e) Nhiệt phân AgNO3                                                (g) Đốt FeS2 trong không khí 

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ 

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

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

Câu 56: 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 57:  Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2 (n ≥ 2). 

(2) Thông thường các este ở thể lỏng, nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước. 

(3) Este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit có cùng số nguyên tử cacbon. 

(4) Este thường có mùi thơm dễ chịu. 

(5) Este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường. 

(6) Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. 

(7) Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực 

phẩm, mỹ phẩm. 

(8) Thủy phân este trong môi trường axit luôn thu được axit cacboxylic và ancol. 

(9) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit fomic. 

(10) Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi 

thơm của chuối chín. 

(11) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 

(12) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm – COOH của 

axit và H trong nhóm –OH của ancol. 

(13) Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng. 

(14) Thuỷ phân benzyl axetat thu được phenol. 

(15) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. 

(16) Chất béo là este của glixerol và các axit béo. 

(17) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 

(18) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

(19) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. 

(20) Hiđro hoá hoàn toàn triolein thu được tristearin. 

(21) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. 

(22) Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm. 



 

(23) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni. 

(24) Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. 

(25) Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. 

(26) Triolein có công thức phân tử là C57H106O6. 

Câu 58: phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Hàm lượng glucozơ hầu như không đổi trong máu người là 0,1%. 

(2) Phân tử saccarozơ do 1 gốc α–glucozơ và 1 gốc β–fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. 

(3) Ở nhiệt độ thường, glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước và dung 

dịch của chúng đều hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. 

(4) Xenlulozơ có mạch không phân nhánh do các mắt xích α– glucozơ tạo nên. 

(5) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. 

(6) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau. 

(7) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 

(8) Glucozơ và fructozơ đều bị khử bởi AgNO3 trong dung dịch NH3. 

(9) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

(10) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác. 

(11) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit. 

(12) Tinh bột thuộc loại polisaccarit. 

(13) Mỗi mắt xích C6H10O5  có ba nhóm OH tự do nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n. 

(14) Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm 

thuốc súng không khói. 

(15) Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit. 

(16) Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo. 

(17) Hiđro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic 

(18) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo. 

(19) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc. 

(20) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. 

(21) Saccarozơ, amilozơ và xenlulozơ đều cho được phản ứng thủy phân. 

(22) Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức là (C6H10O5)n  nên chúng là đồng phân của nhau. 

(23) Thủy phân đến cùng amilopectin, thu được hai loại monosaccarit. 

(24) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. 

(25) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.. 

(26) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ. 

(27) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. 

(28) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. 

(29) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được một 

loại monosaccarit duy nhất. 

(30) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag. 

(31) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (Ni, đun nóng) tạo sobitol. 



 

(32) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa 

(33) Xenlulozơ trinitrat có chứa 16,87% nitơ 

(34) Xenlulozơ triaxetrat là polime nhân tạo 

(35) Saccarozơ làm mất màu nước brom. 

(36) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. 

(37) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng. 

(38) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. 

(39) Dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau. 

(40) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ. 

(41) Glucozơ, fructozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

(42) Glucozơ làm mất màu nước brom. 

Câu 59: Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin. 

(2) Amin thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. 

(3) Tất cả amin đều là chất khí, mùi khai, dễ tan trong nước. 

(4) Amin là hợp chất hữu cơ tạp chức, được hình thành khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc 

hiđrocacbon. 

(5) Amin no đơn chức mạch hở có công thức chung là CnH2n+1N. 

(6) Amin C3H9N là amin no, có đồng phân amin bậc 1, 2, 3. 

(7) Tất cả amin đều có tính bazơ, đều làm quỳ tím hoá xanh. 

(8) Anilin là amin thơm, có tính bazơ yếu hơn NH3. 

(9) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước. 

(10) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng. 

(11) Điều kiện thường, anilin là chất khí. 

Câu 60. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt. 

(2) Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng. 

(3) Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N
+-CH2-COO– 

(4) Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. 

(5) Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin. 

(6) Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt. 

(7) Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. 

(8) Tất cả các amino axit đều lưỡng tính. 

(9) Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin. 

(10) Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β -amino axit. 

(11) Dung dịch anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng. 

(12) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím. 

(13) Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím. 

(14) Valin có phân tử khối là 103. 



 

Câu 61. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Các peptit mà phân tử chỉ chứa từ 11 đến 50 gốc α-aminoaxit được gọi là polipeptit. 

(2) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. 

(3) Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure. 

(4) Liên kết peptit là liên kết –CO–NH– giữa hai đơn vị α -amino axit. 

(5) Các dung dịch Glyxin, Alanin, Lysin đều không làm đổi màu quỳ tím. 

(6) Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm. 

(7) Các protein đều là chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước. 

(8) Peptit mạch hở phân tử chứa hai gốc α-aminoaxit được gọi là đipeptit. 

(9) Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit –CO–NH– được gọi là đipeptit. 

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

(11) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng 

(12) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit. 

(13) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím. 

(14) Trong 1 phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit. 

(15) Đipeptit mạch hở có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 

(16) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit. 

Câu 62. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

(2) Tất cả các polime tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

(3) Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp. 

(4) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. 

(5) Tơ nilon, tơ capron, tơ enang đều điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

(6) Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. 

(7) Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. 

(8) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. 

(9) Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng. 

(10) Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. 

(11) Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. 

(12) Cao su buna−N thuộc loại cao su thiên nhiên. 

(13) Teflon, thủy tinh hữu cơ, polipropilen và tơ capron được điều chế từ phản ứng trùng hợp các monome 

tương ứng. 

Câu 63. Cho các thí nghiệm:  

- 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 thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hóa là: 

A.6  B.4   C.2   D.1 

Câu 64. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

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

(2) Nhúng lá sắt đã đánh sạch gỉ vào dung dịch CuSO4, lá sắt chuyển sang màu đỏ. 

(3) Thả mẩu kẽm vào hai ống nghiệm đều chứa dung dịch H2SO4. Thêm vào ống nghiệm thứ nhất vài giọt 

CuSO4 thấy khí thoát ra ở ống nghiệm này nhanh hơn. 

(4) Hợp kim đồng thau (Cu - Zn) để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa. 

(5) Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. 

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

(7) Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất. 

(8) Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn. 

(9) Kim loại Cu khử được Fe2+ trong dung dịch.  

(10) Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH. 

(11) Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.  

(12) Kim loại cứng nhất là Cr. 

(13) Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hoá-khử.   

(14) Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.  

(15) Ăn mòn hoá học phát sinh dòng điện.   

(16) Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử. 

(17) Khi điện phân, catot đóng vai trò là cực dương và xảy ra quá trình oxi hóa. 

(18) Khi điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp thì tại catot xảy ra quá trình khử nước. 

(19) Cho Cu vào dung dịch AgNO3 xảy ra ăn mòn điện hóa 

(20) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO thì CuO màu xanh chuyển sang Cu màu đỏ. 

Câu 65. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không. 

(2) Phèn chua được dùng để làm trong nước đục. 

(3) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất 

(4) Tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA đều là kim loại. 

(5) Dùng dung dịch Na2CO3 để làm mất tính cứng của nước cứng toàn phần. 

(6) Na2CO3 là nguyên liệu chính dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát. 

(7) Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH. 

(8) Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử? 

(9) Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 

(10) Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn ki m loại Cu. 

(11) Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3
- và SO4

2- 

(12) Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. 

(13) Cho các kim loại Na, Ca, Al, Fe, Cu có 2 kim loại tan được trong nước ở điều kiện thường 

(14) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dich (NH4)2SO4 thu được kết tủa và khí  



 

(15) Cho kim loại Ba vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được kết tủa và khí không màu  

(16) Ở nhiệt độ cao, tất cả các kim loại kiềm thổ đều phản ứng được với nước. 

(17) Cho Na vào dung dịch CuSO4 thu được kết tủa màu đỏ. 

(18) Cho NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan dần. 

Câu 66. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. 

(1) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được Fe. 

(2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 không xảy ra phản ứng 

(3) Cho FeS vào dung dịch HCl không xảy ra phản ứng 

(4) CrO3 là oxit axit, tác dụng với nước tạo dung dịch chứa H2CrO4 và H2Cr2O7. 

(5) Trong các hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3 và +6 . 

(6) Cr2O3 là oxit lưỡng tính, tác dụng được với dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl loãng. 

(7) Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III). 

(8) Nhỏ C2H5OH vào CrO3 thấy hiện tượng bốc cháy. 

(9) Cho kim loại Ag vào dung dịch FeCl2 thì thu được kết tủa AgCl. 

(10) Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. 

(11) CrO3 là oxit lưỡng tính. 

(12) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có tính oxi hóa mạnh . 

(13) Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt(II). 

(14) Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe. 

(15) Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

(16) Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử. 

(17) Gang và thép đều là hợp kim.  

(18) Crom còn được dùng để mạ thép. 

(19) Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất.  

(20) Thép có hàm lượng Fe cao hơn gang. 

(21) Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu. 

(22) Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2
− thành CrO2

4
− . 

(23) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH. 

(24) CrO3 là một oxit axit. 

(25) Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr3+. 

(26) Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ. 

(27) Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại. 

(28) Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội. 

(29) Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol. 

(30) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử. 

(31) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước. 

(32) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch. 

(33) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh. 

 


