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CHƢƠNG 1: ESTE – LIPIT.

A- KIẾN THỨC CƠ BẢN:
Baøi 1. ESTE
I) KHAÙI NIEÄM, DANH PHAÙP
Ví duï: CH3COOH + C2H5 OH

H2SO4, to

CH3COOC2H5 + H2O
H2SO4, to

Toång quaùt: RCO OH + H OR’
RCOOR’ + H2O
Thay theá nhoùm – OH ôû nhoùm – COOH cuûa axit baèng OR’ thu ñöôïc este.
Teân este = Teân goác R’ + teân goác axit (coù ñuoâi at)
HCOOCH3 :
Metyl fomiat
CH3COOC2H5 : Etyl axetat
C2H5COOCH3 : Metyl propionat
II) TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ
III) TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC
1. Phaûn öùng thuyû phaân :
H2SO4, to
’
RCOOR + H2O
RCOOH
Baûn chaát: Phaûn öùng thuaän nghòch (hai
chieàu)
o
H2SO4, t

VD: CH3-COO-C2H5 + HOH
2. Phaûn öùng xaø phoøng hoùa(mt bazô) :
RCOOR’
+
NaOH to
Baûn chaát: Pö xaûy ra moät chieàu.

+ R’OH

CH3-COOH + C2H5-OH
RCOONa + R’OH

o

t
CH3-COO-C2H5 + NaOH 
CH3-COONa+ C2H5-OH
IV) ÑIEÀU CHEÁ
 Phöông phaùp chung:
o

RCOOH + R’OH

H2SO4, t

RCOOR’ + H2O

 Ñ/c Vinyl axetat

 CH3-COO-CH=CH2
CH3-COOH + CHCH XT
Baøi 2 : LIPIT
I) KHAÙI NIEÄM
 Lipit laø nhöõng hôïp chaát höõu cô coù trong teá baøo soáng, khoâng hoaø tan trong nöôùc
nhöng tan nhieàu trong caùc dung moâi höõu cô khoâng cöïc.
 Caáu taïo: Phaàn lôùn lipit laø caùc este phöùc taïp, bao goàm chaát beùo (triglixerit), saùp,
steroit vaø photpholipit,…
II) CHAÁT BEÙO
1) Khaùi nieäm
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 Chaát beùo laø trieste cuûa glixerol vôùi axit beùo, goïi chung laø triglixerit hay laø
triaxylglixerol.
 Caùc axit beùo hay gaëp:
C15H31COOH : axit panmitic
C17H35COOH : axit stearic
C17H33COOH : axit oleic
C17H31COOH : axit linoleic
 Axit beùo laø nhöõng axit ñôn chöùc coù maïch cacbon daøi, khoâng phaân nhaùnh, coù
theå no hoaëc khoâng no.
 CTCT chung cuûa chaát beùo:
R1COO CH2
R2COO CH
R3COO CH2

R1, R2, R3 laø goác hiñrocacbon cuûa axit beùo, coù theå gioáng hoaëc khaùc nhau.
Thí duï:
(C17H35COO)3C3H5: tristearoylglixerol (tristearin)
(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)
(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)
2) Tính chaát vaät lí
 ÔÛ ñieàu kieän thöôøng: Laø chaát loûng hoaëc chaát raén.
R1, R2, R3: Chuû yeáu laø goác hiñrocacbon no thì chaát beùo laø chaát raén.
R1, R2, R3: Chuû yeáu laø goác hiñrocacbon khoâng no thì chaát beùo laø chaát loûng.
 Khoâng tan trong nöôùc nhöng tan nhieàu trong caùc dung moâi höõu cô khoâng cöïc:
benzen, clorofom,…
 Nheï hôn nöôùc, khoâng tan trong nöôùc.
3) Tính chaát hoaù hoïc
a) Phaûn öùng thuyû phaân
(CH3[CH2]16COO) 3C3H5 + 3H2O
tristearin

H+, t0

b) Phaûn öùng xaø phoøng hoaù
(CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH
tristearin

t0

3CH3[CH2]16COOH + C3H5(OH)3
axit stearic
glixerol

3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3
natri stearat
glixerol

c) Phaûn öùng coäng hiñro cuûa chaát beùo loûng
(C17H33COO)3C3H5 + 3H2
(loûng)

Ni

175 - 1900C

(C17H35COO)3C3H5
(raén)

Baøi 3: KHAÙI NIEÄM VEÀ XAØ PHOØNG VAØ CHAÁT GIAËT RÖÛA TOÅNG HÔÏP
I) XAØ PHOØNG:
1. Khaùi nieäm:
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Xaø phoøng: laø hoãn hôïp muoái natri hoaëc muoái kali cuûa axit beùo RCOOM (R là goác HC của
axit beùo; M laø Na hoaëc K) + phuï gia.
Ví duï thaønh phaàn chính thoâng thöôøng:
C17H35COONa
C15H31COONa
2. Phöông phaùp saûn xuaát:
(RCOO) 3C3H5 + 3NaOH
chaát beùo

t0

3RCOONa + C3H5(OH)3
xaø phoøng

Xaø phoøng coøn ñöôïc saûn xuaát theo sô ñoà sau:
Ankan

axit cacboxylic

muoái natri cuûa axit cacboxylic

II) CHAÁT GIAËT RÖÛA TOÅNG HÔÏP
1. Khaùi nieäm
Nhöõng hôïp chaát khoâng phaûi laø muoái natri cuûa axit cacboxylic nhöng coù tính naêng giaët
röûa nhö xaø phoøng ñöôïc goïi laø chaát giaët röûa toång hôïp.
2. Phöông phaùp saûn xuaát
Ñöôïc toång hôïp töø caùc chaát laáy töø daàu moû.
Daàu moû

axit ñoñexylbenzensunfonic

natri ñoñexylbenzensunfonat

Na2CO3

C12H25-C6H4SO3H
C12H25-C6H4SO3Na
axit ñoñexylbenzensunfonic natri ñoñexylbenzensunfonat

III) TAÙC DUÏNG TAÅY RÖÛA CUÛA XAØ PHOØNG VAØ CHAÁT GIAËT RÖÛA TOÅNG HÔÏP
 Muoái natri trong xaø phoøng hay trong chaát giaët röûa toång hôïp coù khaû naêng laøm giaûm
söùc caêng beà maët cuûa caùc chaát baån baùm treân vaûi, da,…
 Khoâng neân duøng xaø phoøng ñeå giaët röûa trong nöôùc cöùng (nöôùc coù chöùa nhieàu ion
Ca2+, Mg2+)
 Chaát giaët röûa coù öu ñieåm hôn xaø phoøng laø coù theå giaët röûa caû trong nöôùc cöùng.
B – BÀI TẬP:
Câu 1: Tìm caâu ñuùng khi noùi veà este höõu cô:
A. Moïi este ñeàu thuûy phaân taïo ra muoái vaø röôïu
B. Moïi este ñeàu taïo töø axit vaø röôïu
C. Ñoát chaùy este no ñôn chöùc thu ñöïôc nCO2 = nH2O
D. Phaûn öùng este hoùa laø phaûn öùng moät chieàu
Câu 2: Caëp chaát naøo sau ñaây coù theå phaûn öùng ñöôïc vôùi nhau?
A. CH3COOC2H5 vaø dung dòch NaOH.
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B. Dung dòch CH3COOH vaø dung dòch NaCl.
C. CH3CH2OH vaø dung dòch NaOH
D. C2H2 vaø CH3CHO.
Câu 3: Este X phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH, ñun noùng taïo ra ancol metylic vaø natri
axetat. Coâng thöùc caáu taïo cuûa X laø:
A. HCOOCH3 B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 4: Thủy phân chất nào sau đây trong dd NaOH dư tạo 2 muối:
A. CH3 – COO – CH = CH2
B. CH3COO – C2H5
C. CH3COO – CH2 – C6H5
D. CH3COO – C6H5
Câu 5: Thuûy phaân este E coù coâng thöùc phaân töû C4H8O2 (coù maët H2SO4 loaõng) thu ñöôïc 2
saûn phaåm höõu cô X vaø Y. Töø X coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp ra Y baèng moät phaûn öùng duy
nhaát. Teân goïi cuûa E laø:
A. metyl propionat
B. propyl fomat
C. ancol etylic
D. etyl axetat
Câu 6: Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2 có
thể tham gia phản ứng tráng gương là:
A. propyl fomat
B.etyl axetat
C. Isopropyl fomat
D. Metyl propionat
Câu 7: Chất nào sau đây không tạo este với axit axetic:
A. C2H5OH
B. CH2OH – CH2OH
C. C2H2
D. C6H5OH
Câu 8: Thủy phân vinylaxetat bằng dd KOH vừa đủ. Sản phẩm thu được là:
A. CH3COOK, CH2=CH-OH.
B. CH3COOK, CH3CHO.
C.CH3COOH, CH3CHO.
D. CH3COOK, CH3CH2OH
Câu 9: Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C4H8O2 có tổng số đồng phân tác dụng với dd
NaOH nhöng khoâng taùc duïng vôùi Na là: A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 10: CTCT của vinyl axetat là:
A. CH2 = CH - COOCH3
B. HCOOCH= CH2
C. CH3COOCH = CH2
D. CH3COOCH2CH2CH3
Câu 11: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
A. ancol propylic
B. etyl axetat
C. axit axetic
D. ancol etylic
Câu 12: Để biến một số dầu thành bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình :
A. xà phòng hóa
B. làm lạnh
o
C. hidro hóa ( Ni, t )
D. cô cạn ở nhiệt độ cao
Câu 13: Tripanmitin và triolein là các chất béo ở trạng thái tương ứng:
A. Rắn và lỏng
B. Lỏng và rắn
C. Đều ở dạng rắn
D. Đều ở dạng lỏng
Câu 14: Xét về mặt cấu tạo chất béo thuộc loại chất nào sau đây?
A. polime
B. axit
C. este
D. ancol
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Câu 15: Một este có CTPT C4H8O2 khi thủy phân trong NaOH thu được muối HCOONa, sản
phẩm còn lại là:
A. CH3CH2OH
B. CH3CHO
C. C2H3OH
D. C3H7OH
Câu 16: Có thể phân biệt etylaxetat và etylfomat bằng thuốc thử nào sau đây?
A. NaOH
B. dung dịch Br2
C. quì tím
D. dd AgNO3/ NH3
Câu 17: Hợp chất hữu cơ A và B có cùng CTPT C3H6O2, A tác dụng được với CaCO3, B tác
dụng được NaOH không tác dụng Na và không cho phản ứng tráng gương. Vậy CTCT thu gọn
của A và B lần lượt là:
A. CH3COOCH3, CH3CH2COOH
B. HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH
C. CH3CH2COOH, CH3COOCH3
D. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3
Câu 18: Moät soá este ñöôïc duøng trong höông lieäu, mó phaåm, boät giaët laø nhôø caùc este:
A. laø chaát deã bay hôi
B. coù muøi thôm, an toaøn vôùi moïi ngöôøi
C. coù theå bay hôi nhanh sau khi söû duïng
D. ñeàu coù nguoàn goác töø thieân nhieân
Câu 19: Hai chaát höõu cô X1 vaø X2 ñeàu coù khoái löôïng phaân töû baèng 60 ñvC. X1 coù khaû naêng
phaûn öùng vôùi: NaOH, Na2CO3. X2 phaûn öùng vôùi NaOH (ñun noùng) nhöng khoâng phaûn öùng
Na2CO3. Coâng thöùc caáu taïo cuûa X1, X2 laàn löôït laø:
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.
B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH.
D. CH3-COOH, H-COO-CH3.
Câu 20: Meänh ñeà khoâng ñuùng laø:
A. CH3CH2COOCH=CH2 cuøng daõy ñoàng ñaúng vôùi CH2=CHCOOCH3
B. CH3CH2COOCH=CH2 taùc duïng vôùi dd NaOH thu ñöôïc anñehit vaø muoái
C. CH3CH2COOCH=CH2 taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch Br2
D. CH3CH2COOCH=CH2 coù theå truøng hôïp taïo polime
Câu 21: Coù bao nhieâu trieste cuûa glixerol chöùa ñoàng thôøi 3 goác axit C17H35COOH,
C17H33COOH, C15H31COOH?
Câu 22:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 23: Giöõa glixerol vaø axit beùo C17H35COOH coù theå taïo ñöôïc toái ña bao nhieâu este ña
chöùc? A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 24: Cho glixerol taùc duïng vôùi hoãn hôïp 3 axit C17H35COOH, C17H33COOH,
C15H31COOH. Soá loaïi monoeste toái ña coù theå ñöôïc taïo thaønh trong hoãn hôï p saûn phaåm laø
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
Câu 25: Chất nào sau đây không phải là lipit:
A. mỡ heo
B. gạo
C. dầu dừa
D. sáp ong
Câu 26: Trioleoylglixerol (triolein) là công thức nào trong số các công thức sau đây:
A. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5
B. (CH3[CH2]7CH2CH2[CH2]7COO)3C3H5
C. (CH3[CH2]10COO)3C3H5
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D. (CH3[CH2]6CH=CH-CH=CH[CH2]6COO)3C3H5
Câu 27: Khi đun nóng chất béo với dd H2SO4 loãng ta thu được:
A. glixerol và axit cacboxylic
B. glixerol và muối của axit cacboxylic
C. glixerol và muối của axit béo
D. glixerol và axit béo
Câu 28: Trong phoøng thí nghieäm, ñeå phaân bieät daàu thöïc vaät vaø daàu nhôùt boâi trôn maùy thì laø
caùch naøo sau ñaây?
A. Hoøa vaøo nöôùc, chaát naøo nheï noåi leân laø daàu thöïc vaät
B. Chaát naøo khoâng hoøa tan trong nöôùc laø daàu thöïc vaät
C. Chaát naøo hoøa tan trong nöôùc laø daàu thöïc vaät
D. Ñun vôùi NaOH coù dö, ñeå nguoäi cho taùc duïng vôùi Cu(OH)2 chaát naøo cho dd xanh thaãm
trong suoát laø daàu thöïc vaät.
Câu 29: Haõy choïn nhaän ñònh ñuùng:
A. Lipit laø chaát beùo.
B. Lipit laø teân goïi chung cho daàu môõ ñoäng, thöïc vaät.
C. Lipit laø este cuûa glixerol vôùi caùc axit beùo.
D. Lipit laø nhöõng hôïp chaát höõu cô coù trong teá baøo soáng, khoâng hoøa tan trong nöôùc, nhöng
hoøa tan trong caùc dung moâi höõu cô khoâng phaân cöïc. Lipit bao goàm chaát beùo, saùp, sterit,
photpholipit,…
Câu 30: Phaùt bieåu naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng?
A. Taát caû môõ ñoäng vaät caáu thaønh töø caùc axit beùo, no, toàn taïi ôû daïng raén
B. Daàu thöïc vaät chuû yeáu chöùa caùc chaát beùo khoâng no, toàn taïi traïng thaùi loûng.
C. Hiñro hoùa daàu thöïc vaät seõ taïo thaønh bô nhaân taïo.
D. Chaát beùo nheï hôn nöôùc vaø khoâng tan trong nöôùc.
Câu 31: Choïn caâu ñuùng trong tröôøng hôïp sau:
A. Chaát beùo ñeàu laø chaát raén, khoâng tan trong nöôùc, tan toát trong axit H2SO4
B. Chaát beùo khoâng tan trong nöôùc, nheï hôn nöôùc, tan nhieàu trong dung moâi höõu cô
C. Daàu aên vaø daàu boâi trôn maùy ñeàu coù cuøng thaønh phaàn nguyeân toá
D. Chaát beùo laø este nguyeân chaát cuûa glixerol vôùi axit beùo no vaø khoâng no
Câu 32: Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng?
A. Chaát beùo laø trieste cuûa glixerol vôùi caùc axit monocacboxylic coù maïch cacbon daøi,
khoâng phaân nhaùnh, coù soá C chaún töø 12C trôû leân.
B. Chaát beùo chöùa chuû yeáu caùc goác no cuûa axit thöôøng laø chaát raén ôû tO phoøng.
C. Chaát beùo chöùa chuû yeáu caùc goác khoâng no cuûa axit thöôøng laø chaát loûng ôû nhieät ñoä
phoøng vaø ñöôïc goïi laø daàu.
D. Phaûn öùng thuûy phaân chaát beùo trong moâi tröôøng kieàm laø phaûn öùng thuaän nghòch.
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Câu 33: Khi xaø phoøng hoùa tristearin ta thu ñöôïc saûn phaåm laø:
A. C17H35COOH vaø glixerol
B. C17H35COONa vaø glixerol
C. C15H31COONa vaø glixerol
D. C15H31COONa vaø etanol
Câu 34: Öu ñieåm cuûa chaát giaët röûa toång hôïp laø:
A. khoâng gaây haïi cho da
B. bò phaân huyû bôûi vi sinh vaät
C. duøng ñöôïc vôùi nöôùc cöùng
D. khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
Câu 35: Cho glixerin trioleat (hay triolein) laàn löôït vaøo moãi oáng nghieäm chöùa rieâng bieät:
Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dòch Br2, dung dòch NaOH. Trong ñieàu kieän thích hôïp, soá
phaûn öùng xaûy ra laø:
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 36: Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là:
A. C15H31COONa
B. (C17H35COO)2Ca.
C. CH3[CH2]11-C6H4-SO3Na .
D. C17H35COOK
Câu 37: Soá ñoàng phaân cuûa este ñôn chöùc no maïch hôû chöùa 48,64% cacbon veà khoái löôïng
laø:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38: Cho 3,7 gam este no, ñôn chöùc, maïch hôû taùc duïng heát vôùi dung dòch KOH, thu
ñöôïc muoái vaø 2,3 gam röôïu etylic. Coâng thöùc cuûa este laø:
A. CH3COOC2H5.
B. C2H5COOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 39: Cho 4,2g este no ñôn chöùc maïch hôû E taùc duïng heát vôùi NaOH thu ñöôïc 4,76g
muoái. E laø:
A. HCOOCH3
B. HCOOC2H5
C. CH3COOCH3
D. CH3COOC2H5
Câu 40: Thuûy phaân 8,8 gam este X coù coâng thöùc phaân töû C4H8O2 baèng dung dòch NaOH
vöøa ñuû thu ñöôïc 4,6 gam ancol Y vaø
A. 4,1 gam muoái
B. 4,2 gam muoái
C. 8,2 gam muoái
D. 3,4 gam muoái.
Câu 41: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,1g este X thu ñöôïc 11g CO2 vaø 4,5g H2O. Coâng thöùc X laø:
A. C3H6O2
B. C4H8O2
C. C2H4O2
D. C5H10O2
Câu 42: Ñun noùng 6,0 gam CH3COOH vôùi 6,0 gam C2H5OH (coù H2SO4 laøm xuùc taùc, hieäu
suaát phaûn öùng este hoaù baèng 50%). Khoái löôïng este taïo thaønh laø
A. 6,0 gam.
B. 4,4 gam.
C. 8,8 gam.
D. 5,2 gam
Câu 43: Một este A đơn chức tác dụng vừa đủ với 150ml dd NaOH 1M thu được12,3g muối
và 4,8g ancol. CTPT của este A là:
A. C4H6O2
B. C4H8O2
C. C3H6O2
D. C2H4O2
Câu 44: Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam hoãn hôïp caùc este no, ñôn chöùc, maïch hôû. Saûn phaåm
chaùy ñöôïc daãn vaøo bình ñöïng dung dòch Ca(OH)2 dö thaáy khoái löôïng bình taêng 12,4 gam.
Khoái löôïng keát tuûa taïo ra laø:
A. 12,4 gam
B. 10 gam
C. 20 gam
D. 28,183 gam
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Câu 45: Xaø phoøng hoùa 8,8 gam etyl axetat baèng 200 ml dung dòch NaOH 0,2M. Sau khi
phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn coâ caïn dung dòch thu ñöôïc chaát raén khan coù khoái löôïng laø
A. 8,56 gam B. 3,28 gam
C. 10,4 gam
D. 8,2 gam
Câu 46: Xaø phoøng hoaù hoaøn toaøn 22,2 gam hoãn hôïp goàm hai este HCOOC2H5 vaø
CH3COOCH3 baèng dung dòch NaOH 1M (ñun noùng). Theå tích dung dòch NaOH toái thieåu
caàn duøng laø: A. 400 ml.
B. 300 ml. C. 150 ml.
D. 200 ml.
Câu 47: Cho 20g hỗn hợp gồm axit axetic và metyl axetat tác dụng vừa đủ với Na thì thu
được 2,24 lit H2 (đkc). Phần trăm khối lượng của metyl axetat trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 40%
B. 60%
C. 70%
D. 45%
Câu 48: Xà phòng hóa a gam một este no đơn chức mạch hở chứa 53,33% oxi về khối lượng
cần vừa đủ 150ml dd NaOH 0,5M. Giá trị của a là:
A. 4,50g
B. 5,55g
C. 5,40g
D. 6,60g
Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 14,8g este X đơn chức thu được 13,44 lit CO 2 (đkc) và 10,8g
H2O. CTPT của X là:
A. C4H6O2
B. C4H8O2
C. C3H6O2
D. C3H4O2
Câu 50: Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần dùng 3,5 ml dd KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất
béo trên là:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 51: Để trung hòa m gam chất béo có chỉ số axit là 7 cần 5 ml dd KOH 0,1M. Tính m.
A. 4
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 52: Xà phòng hóa m gam chất béo cần dùng V ml dd NaOH 1M được 9,2 gam glyxerol.
Giá trị của V là:
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
Câu 53: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn
dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:
A. 17,80 gam.
B. 18,24 gam.
C. 16,68 gam.
D. 18,38
Câu 54: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Khối lượng (kg) glixerol thu được là:
A. 13,8
B. 6,975
C. 4,6
D. đáp án khác
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CHƢƠNG II. CACBOHIDRAT
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.
Tính chất hóa học
Cacbohiđrat
Tính chất
T/c của anđehit +
[Ag(NH3)2]OH
T/c riêng của
–OH semiaxetal
+ CH3OH/HCl
T/c của poliancol
+ Cu(OH)2
T/c của ancol
(P/ƣ este hóa)
+ (CH3CO)2O

Glucozơ

Fructozơ

Saccaro
zơ

Mantozơ

Tinh
bột

Xenlulozơ

Ag↓

Ag↓

-

Ag↓

-

-

Metylglu
cozit

Metyl
fructozit

-

Metylma
ntozit

-

-

(**)

(**)

dd màu
xanh

dd màu
xanh

dd màu
xanh

dd màu
xanh

-

-

+

+

+

+

+

Xenlulozơ
triaxetat

+

+

+

+

+

Xenlulozơ
trinitrat

(**)
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+ HNO3/H2SO4

P/ƣ thủy phân
+ H2O/H+
P/ƣ màu
+ I2

-

-

Glucoz
ơ+
Fructoz
ơ

-

-

-

Glucozơ

Glucoz
ơ

Glucozơ

-

màu
xanh
đặc
trưng

-

(+) có phản ứng, không yêu cầu viết sản phẩm; (-) không có phản ứng.
(*) phản ứng trong môi trường kiềm.
(**) do ảnh hưởng của nguyên tử oxi trong vòng, nhóm OH ở C1 (còn gọi là – OH semiaxetal),
có khả năng phản ứng cao hơn hẳn các nhóm – OH khác. Khi nhóm – OH ở C1 đã chuyển
thành nhóm – OCH3 rồi, dạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hở được nữa, nên
không khử được AgNO3 trong amoniac.
B. BÀI TẬP:
Caâu 1 : Cacbohiñrat laø:
A. hôïp chaát ña chöùc, coù coâng thöùc chung laø Cn(H2O)m
B. hôïp chaát taïp chöùc, coù coâng thöùc chung laø Cn(H2O)m
C. hôïp chaát chöùa nhieàu nhoùm hiñroxyl vaø nhoùm cacboxyl
D. hôïp chaát chæ coù nguoàn goác töø thöïc vaät.
Caâu 2: Ñoàng phaân vôùi glucozô laø:
A. saccarozô
B. xenlulozô
C. mantozô
D. fructozô
Caâu 3: Ñoàng phaân cuûa mantozô laø:
A. saccarozô
B. xenlulozô
C. glucozô
D. fructozo
Caâu 4: Qua nghieân cöùu phaûn öùng este hoùa xenlulozô, ngöôøi ta thaáy moãi goác glucozô
(C6H10O5) coù:
A. 5 nhoùm hiñroxyl
B. 4 nhoùm hiñroxyl
C. 2 nhoùm hiñroxyl
D. 3 nhoùm hiñroxyl
Caâu 5: Trong cô theå, cacbohiñrat bò oxi hoùa thaønh:
A. NH3, CO2 vaø H2O
B. H2O vaø CO2
C. H2O vaø NH3
D. NH3 vaø H2O
Caâu 6: Döõ kieän duøng ñeå chöùng minh glucozô coù caáu taïo maïch hôû laø:
A. khöû hoaøn toaøn glucozô cho hexan
B. glucozô coù phaûn öùng traùng baïc
C. glucozô taïo este chöùa 5 goác axit
D. khi coù xuùc taùc enzim, dung dòch glucozô leân men taïo ancol etylic
Caâu 7: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào
trong các chất sau làm thuốc thử ?
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A. Cu(OH)2/OH-.
B. NaOH.
C. HNO3.
D. AgNO3/NH3.
Caâu 8: Döõ kieän duøng ñeå chöùng minh glucozô coù nhoùn chöùc –CHO laø:
A. khöû hoaøn toaøn glucozô cho n-hexan
B. glucozô coù phaûn öùng traùng baïc
C. glucozô taïo este chöùa 5 goác axit
D. khi coù xuùc taùc enzim, dung dòch glucozô leân men taïo ancol etylic.
Caâu 9: Döõ kieän duøng ñeå chöùng minh glucozô coù caáu taïo chöùa 5 nhoùm –OH (hiñroxyl) laø:
A. khöû hoaøn toaøn glucozô cho n-hexan
B. glucozô coù phaûn öùng traùng baïc
C. glucozô taïo este chöùa 5 goác axit
D. khi coù xuùc taùc enzim, dung dòch glucozô leân men taïo ancol etylic.
Caâu 10: Döõ kieän duøng ñeå chöùng minh glucozô coù nhieàu nhoùm hiñroxyl lieân tieáp nhau laø:
A. khöû hoaøn toaøn glucozô cho n-hexan
B. glucozô coù phaûn öùng traùng baïc
C. glucozô taïo este chöùa 5 goác axit
D. phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 cho dung dòch xanh lam ôû nhieät ñoä phoøng.
Caâu 11: Moâ taû khoâng ñuùng vôùi glucozô laø:
A. Chaát raén, maøu traéng, khoâng tan trong nöôùc vaø coù vò ngoït.
B. Coù maët haàu heát caùc boä phaän cuûa caây, nhaát laø quaû chín.
C. Coøn coù teân goïi laø ñöôøng nho.
D. coù 0,1 % trong maùu ngöôøi.
Caâu 12: Khi thuyû phaân tinh boät ñeán cuøng ta thu ñöôïc saûn phaåm:
A . saccarozô
B. mantozô
C. glucozô
D. fructozo
Caâu 13: Quaù trình thuûy phaân tinh boät baèng enzim khoâng taïo ra:
A . ñextrin
B. saccarozô
C. mantozô
D. glucozô
Caâu 14: Phaûn öùng chuyeån hoùa glucozô vaø fructozô thaønh moät saûn phaåm duy nhaát laø:
A. Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2; ñun noùng
B. Phaûn öùng vôùi Na
C. Phaûn öùng vôùi H2/Ni, t0
D. Phaûn öùng este hoùa vôùi CH3COOH/H2SO4 ñaëc.
Caâu 15: Ñaëc ñieåm gioáng nhau giöõa glucozô vaø saccarozô laø:
A. coù trong cuû caûi ñöôøng
B . tham gia phaûn öùng traùng baïc
C. Hoaø tan Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng cho dung dòch maøu xanh
D. ñöôïc söû dung trong y hoïc laøm huyeát thanh ngoït.
Caâu 16: Tinh boät vaø xenlulozô khaùc nhau veà:
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A. coâng thöùc phaân töû
C. caáu truùc phaân töû
Caâu 17: Glucozô khoâng coù tính chaát:
A. tính chaát cuûa nhoùn anñehit
C. tham gia phaûn öùng thuyû phaân

B. tính tan trong nöôùc laïnh
D. phaûn öùng thuyû phaân
B. tính chaát poliol
C. phaûn öùng leân men

Câu 18: Cho glucozơ phản ứng với:
(1)H2 (Ni, to) ; (2)dd AgNO3/NH3 ; (3)Cu(OH)2 (ở điều kiện thường); (4)CH3OH/HCl;
(5)Cu(OH)2/ NaOH, to
Glucozơ bị oxi hóa trong phản ứng
A. (1)

B. (2) và (5)

C. (1) và (4)

D. (2), (3) và (5)

Caâu 19: Cho caùc sô ñoà phaûn öùng sau:
H
Saccarozô +
H2O 
B
 A +
Nhaän ñònh naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà A vaø B.
A. A vaø B coù cuøng coâng thöùc phaân töû.
B. A vaø B ñeàu tham gia phản ứngtráng bạc trong moâi tröôøng kieàm.
C. A phaûn öùng vôùi H2, Ni, tO , coøn B khoâng phaûn öùng.
D. A vaø B ñeàu phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng taïo dung dòch xanh lam.
Caâu 20: Chaát khoâng phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 ôû ñieàu kieän thöôøng laø:
A. xelulozô
B. glixerol
C. saccarozô
D. glucozô
Câu 21: Chất thuộc loại đisaccarit là:
A. glucozơ
B. xenlulozơ
C. fructozơ
D. saccarozơ


Câu 22: Xenlulozơ có công thức là:
A. [C6H5O2(OH)5]n

B. [C6H7O2(OH)2]n

C. [C6H5O2(OH)3]n

D. [C6H7O2(OH )3]n

Caâu 23: Cacbohiñrat khoâng coù phaûn öùng thuyû phaân laø:
A. fructozô
B. xelulozô
C. saccarozô
D. tinh boät
Caâu 24: Daõy naøo sau ñaây goàm caùc chaát phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 taïo thaønh dung dòch coù maøu
xanh :
A. glucozô, glixerol, axit axetic.
B. axit axetic, glixerol, chaát beùo.
C. glucozô, glixerol, etylaxetat.
D. glucozô, anñehit axetic, xelulozô
Caâu 25: Coù theå duøng Cu(OH)2 ñeå phaân bieät ñöôïc caùc chaát trong nhoùm:
A.C3H7OH, C6H12O6 (glucozô)
B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozô)
C. CH3COOH, C2H3COOH

D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2

Caâu 26: Caëp chaát naøo döôùi ñaây laø ñoàng phaân vôùi nhau:
A. saccarozô vaø glucozô
B. tinh boät vaø xenlulozô.
C. glucozô vaø fructozô
D. xenlulozô vaø saccarozô
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Caâu 27: Daõy naøo sau ñaây goàm caùc chaát ñeàu coù theå duøng ñeå traùng baïc:
A. glucozô, anñehit axetic, etylaxetat, mantozô.
B. glucozô, anñehit axetic, fructozô, saccarozô
C. glucozô, anñehit axetic, mantozô, fructozô.
D. glucozô, anñehit axetic, axit axetic, mantozô
Caâu 28: Chaát thuoäc loaïi monosaccarit laø:
A. glucozơ
B. xenlulozơ
C. tinh boät
D. saccarozơ
Caâu 29: Chaát thuoäc loaïi polisaccarit laø:
A. glucozơ
B. xenlulozơ
C. fructozô
D. saccarozơ
Caâu 30: Ñeå phaân bieät glucozô vaø fructozô ta duøng:
A. AgNO3/NH3
B. Na
C. Cu(OH)2
D. dd Br2
Câu 31: Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thủy phân là:
A. Saccarozơ, mantozơ, glucozơ.
B. Saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.
C. Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.
D. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột.
Câu 32. Một cacbohidrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau
Z

Cu(OH)2/NaOH

dung dịch xanh lam

to

kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là
A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. fructozô
D. mantozo
Câu 33: Trong máu người, nồng độ của glucozơ có giá trị hầu như không đổi là
A. 0,1%.
B. 0,2%.
C. 0,3%
D. 0,4%.
Caâu 34: Ñun noùng m gam glucozô vôùi dung dòch AgNO3/NH3 dö, thu ñöôïc 25,92 gam Ag.
Giaù trò m baèng: (Ag=108, O=16, C=12)
A. 2,16 gam
B. 43,2 gam
C. 21,6 gam
D. 86,4 gam
Caâu 35: Thuûy phaân 324 gam tinh boät vôùi hieäu suaát phaûn öùng laø 75%, khoái löôïng glucozô thu
ñöôïc laø: (C=12,H=1,O=16)
A. 250 gam
B. 300 gam
C. 360 gam
D. 270 gam
Caâu 36: Tinh bột tan có phân tử khối trung bình khoảng 4000 đvc. Số mắc xích (C6H10O5)
trong phân tử tinh bột là:
A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

Caâu 37: Thuyû phaân hoaøn toaøn 17,1 gam saccarozô, sau ñoù ñem dung dòch tieán haønh phaûn
öùng traùng baïc trong dung dòch AgNO3/NH3 dö. Khoái löôïng baïc thu ñöôïc toái ña laø: (Ag=108).
A. 10,8 gam

B. 2,16 gam

C. 32,4 gam

D. 21,6 gam

Câu 38: Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic. Khí sinh ra được dẫn vào dung
dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men là 80%. Giá trị của
m là: (Ca=40, O=16, C=12)
A. 400 gam

B. 320 gam

C. 200 gam
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Caâu 39: Thuyû phaân heát 1 kg boät gaïo (coù 19 % taïp chaát trô) , hieäu suaát cuûa phaûn öùng thuyû
phaân laø 75% . Khoái löôïng glucozô thu ñöôïc laø:
A. 900 gam

B. 1200 gam

C. 833, 3 gam

D. 675 gam

Caâu 40: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,1 mol cacbohiñrat X thu ñöôïc 26,88 lít CO2 (ñktc). X coù theå
laø: A. glucozô
B. tinh boät
C. xelulozô
D. saccarozô.
Caâu 41: Khöû glucozô baèng hiñro ñeà taïo sobitol. Löôïng glucozô duøng ñeå taïo ra 1,82 gam
sobitol vôùi hieäu suaát 80% laø:
A. 2,25 gam
B. 22,5 gam
C. 1,44 gam
D. 14,4 gam
Caâu 42. Tieán haønh phaûn öùng traùng baïc hoaøn toaøn dung dòch chöùa 18 gam glucozô. Löôïng
Ag hình thaønh laø: (Ag=108)
A. 2,16 gam
B. 10,80 gam
C. 5,40 gam
D. 21,60 gam
Caâu 43: Duøng 324 kg xenlulozô vaø 420 kg HNO3 nguyeân chaát ñeå ñieàu cheá xenlulo trinitrat,
bieát hao huït trong quaù trình saûn xuaát laø 20%. Löôïng xenlulo trinitrat thu ñöôïc laø:
A. 475,2kg
B. 594 kg
C. 742,5 kg
D. 850 kg
Caâu 44: Leân men glucozô thaønh ancol etylic, toaøn boâ khí sinh ra ñöôïc thu heát vaøo dung dòch
Ca(OH)2 dö, thu ñöôïc 40 gam keát tuûa, bieát hieäu suaát phaûn öùng leân men ñaït 75%. Löông
glucozô caàn duøng baèng:
A. 24 gam

B. 40 gam

C. 50 gam

D. 48 gam

Câu 45: Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất, lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế
biến, ancol bị hao hụt 5%. Khối lượng ancol etylic thu được bằng bao nhiêu?
A. 4,65kg
B. 4,37kg
C. 6,84kg
D. 5,56kg.
Câu 46: Lên men a (g) glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước
vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4g. Biết hiệu suất
của quá trình lên men là 90%, giá trị của a là
A. 12 gam
B. 13 gam
C. 14 gam
D. 15 gam
Câu 47: Cho m (g) tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho
qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750,0g kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là
80%. Giá trị m cần dùng là bao nhiêu ?
A. 940,0 gam
B. 949,2 gam
C. 950,5 gam
D. 1000,0 gam
Câu 48: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được đều chế từ xenlulozơ và axit
nitric. Muốn điều chế 29,70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96%
(D=1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu ?
A. 14,39 lít.
B. 15,00 lít.
C. 15,39 lít.
D. 24,39 lít.
Câu 49: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của mỗi quá
trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là
A. 400kg.
B. 398,8kg.
C. 389,8kg.
D. 390kg.
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Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp (saccarozơ và glucozơ) vào H2O thu được 20 gam
dung dịch X. Sau đó cho lượng dung dịch X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3
thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ phần trăm của saccarozơ trong dung dịch X là: (Ag=108)
A. 9,0%.
B. 1,0%.
C. 2,1%.
D. 7,9%.
Caâu 51: Thuyû phaân hoaøn toaøn 12 kg tinh bột (coù 36 % taïp chaát trô), hieäu suaát cuûa phaûn öùng
thuyû phaân laø 75% . Khoái löôïng glucozô thu ñöôïc laø:
A. 8,53 kg

B. 6,40 kg

C. 11,37 kg

D. 7,68 kg

Câu 52: Đun 100 ml dung dịch glucozơ với một lượng dư dung dịch AgNO3 /NH3 thu được
lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 9,6 g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3 .
Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là: (Cu=64)
A.0,75 M
B. 1 M
C. 1,5 M
D. 1,75 M
Caâu 53: Leân men m gam glucozô vôùi hieäu suaát 90%, löôïng CO2 sinh ra haáp thuï heát vaøo
dung dòch Ba(OH)2 thu ñöôïc 5 gam keát tuûa vaø khoái löôïng dung dòch giaûm 0,6 gam. Giaù trò m
baèng: (Ca=40)
A. 10,00 gam
B. 18,00 gam
C. 20,00 gam
D. 9,00gam
Câu 54: Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96 0?
Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml.
A. 4,50 lít.
B. 4,32 lít.
C. 4,11 lít.
D. 4,73 lít.
Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn một lượng cacbohiđrat X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7
gam H2O. Cacbohiđrat X có thể là
A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. mantozơ.
D. tinh bột.
Caâu 56: Hoøa tan 1,5 gam glucozô vaø 1,71 gam saccarozô vaøo H2O thu ñöôïc dung dòch A,
sau ñoù ñem dung dòch A tieán haønh phaûn öùng traùng baïc trong dung dòch AgNO 3/NH3 dö. Khoái
löôïng baïc thu ñöôïc toái ña laø: (Ag=108).
A. 1,80 gam

B. 3,96 gam

C. 1,08 gam

D. 2,16 gam

CHƢƠNG III : AMIN - AMINO AXIT- PROTEIN
A – KIẾN THỨC CƠ BẢN:
AMIN
I. Cấu tạo , đồng phân , danh pháp
- Amin là những hợp chất hữu cơ được cấu thành bằng cách thay thế một hay nhiều nguyên
tử hiđro trong phân tử amoniac bởi một hay nhiều gốc hiđrocacbon.
- Phân loại: theo 2 cách
+ Cách 1: Theo gốc hiđrocacbon: amin thơm (C6H5NH2), amin mạch hở (CH3NH2).
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+ Cách 2: Theo bậc amin, có amin bậc 1 (CH3NH2), bậc 2 (CH3NHCH3), bậc 3
([CH3]3N).
- Danh pháp:
+ Theo danh pháp gốc chức: ank + vị trí + yl + amin
+ Theo danh pháp thay thế: ankan + vị trí + amin
II/ Tính chất hóa học
1/ Tính chất của nhóm -NH2 : Tính bazơ : ( R- đẩy e càng mạnh tính bazơ càng mạnh )

-

R-NH2 + H2O
[R-NH3+] + OH Anilin và các amin thơm khác không làm đổi màu quì tím
2/Tính chất của anilin :là hợp chất có tính bazơ
a)Tác dụng axit :
C6H5-NH2 + HCl
C6H5-NH3Cl (Phenyl amoni clorua )
*Tính bazơ yếu :
- Không làm quì tím chuyển sang màu xanh
C6H5-NH3Cl + NaOH
C6H5-NH2 + NaCl + H2O
b)Tác dụng dung dịch brom : làm mất màu --> kết tủa trắng ( nhận biết anilin )
C6H5-NH2
+ 3Br2
C6H2(Br)3-NH2 + 3HBr
2,4,6-tribrom anilin
3/ Điều chế anilin
C6H6
C6H5-NO2
C6H5-NH2
2 0
H2SO4 (đ ),t
C6H6 + HNO3
C6H5-NO2 + H2O
Fe-Zn
/ HCl
C6H5-NO2 + 6 H
C6H5-NH2 + 2H2O
AMINO AXIT
I/ Cấu tạo :
Amino axit : h/c hữu cơ tạp chức chứa nhóm amino ( -NH2) và nhóm cacboxyl ( -COOH ).
Ví dụ : Axit amino axetic.( glixin hay glicocol ) NH2-CH2-COOH
Axit - amino propionic. ( alanin ) CH3-CH(NH2)-COOH
II/ Tính chất : Có tính chất của nhóm -NH2 và nhóm –COOH ( hợp chất có tính lưỡng tính )
1/ Tính bazơ ( tác dụng axit ) do có nhóm –NH2
-NH2 + H+ --------> -NH3+
2/ Tính axit cacboxylic : do có nhóm –COOH
a) Tính axit( tác dụng bazơ ) : -COOH + NaOH -------> - COONa + H2O
H2SO4 đđ

b) Phản ứng este hóa ) -COOH + R’OH
-COOR’ + H2O
Chú ý: tính chất của amino axit còn phụ thuộc vào số nhóm amino và số nhóm
cacboxyl
3/ Phản ứng trùng ngƣng :
to
nNH2……COOH ---------> ( - NH ……..CO- ) n + n H2O
PEPTIT
I/ Khái niệm
* Peptit là hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết
peptit.
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lieân keát peptit

... NH CH C N CH C ...
R1 O H R2 O

* Những phân tử peptit chứa 2, 3, 4,…gốc -amino axit được gọi là đi, tri, tetrapeptit.
*Những phân tử peptit chứa trên 10 gốc α–amino axit hợp thành được gọi là polipeptit.
II/ Tính chất hóa học
a. Phản ứng thuỷ phân→ amino axit
b. Phản ứng màu biure
Trong môi trường kiềm, Cu(OH)2 tác dụng với peptit cho màu tím (màu của hợp chất
phức đồng với peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên).
PROTEIN
I. Khái niệm: Protein là những polipeptit cao phân tử có khối lượng phân tử từ vài chục nghìn
đến vài triệu đvC.
II. Tính chất :
1) phản ứng thủy phân : protein + H2O HhoÆc
enzim
 - amino axit
2) sự đông tụ : Nhiều protein hình cầu tan được trong nước tạo thành dung dịch keo và
đông tụ lại khi đun nóng.
3) phản ứng màu : dd HNO3 đặc làm lòng trứng trứng --> màu vàng ; khi cho Cu(OH)2
vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh .
III. Enzim
1. Khái niệm: Là những chất hầu hết có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá
trình hoá học, đặc biệt trong cơ thể sinh vật.
2. Đặc điểm của enzim
- Hoạt động xt của enzim có tính chọn lọc rất cao: mỗi enzim chỉ xuc tác cho một sự chuyển
hoá nhất định.
- Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất lớn, thường lớn gấp từ 109 đến 1011 lần tốc độ của
cùng phản ứng nhờ xúc tác hoá học.
IV. Axit nucleic
a. Khái niệm: Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ (monosaccarit có 5C);
mỗi pentozơ lại liên kết với một bazơ nitơ (đó là các hợp chất dị vòng chứa nitơ được kí hiệu là
A, C, G, T, U)
b. Vai trò
- Axit nucleic có vai trò quan trọng bậc nhất trong các hoạt động của cơ thể, như sự tổng hợp
protein, sự chuyển các thông tin di truyền.
- AND chứa các thông tinh di truyền. Nó là vật liệu di truyền ở cấp độ phân tử mang thông
tinh di truyền mã hoá cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các cơ thể sống.
- ARN chủ yếu nằm trong tế bào chất, nó tham gia vào quá trình giải mã thông tinh di truyền.


B/ BÀI TẬP:
AMIN
Câu 1: Trong các amin sau:
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(2)

H2N-CH2-CH2-NH2

(3)

CH3-CH2-CH2-NH-CH3

Amin bậc 1 là
A. (1), (2).
B. (1), (3).
C. (2), (3).
D. (1), (2), (3).
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Các amin đều có tính bazơ. B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
C. Anilin có tính bazơ rất yếu. D. Amin có tính bazơ do N có cặp e chưa tham gia liên kết.
Câu 3: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Amin có tính bazơ vì trên nguyên tử N có đôi e tự do nên có khả năng nhận proton.
B. Trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại giữa nhóm amino và gốc phenyl.
C. Anilin có tính bazơ nên làm mất màu nước brom.
D. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 4: Cho các hợp chất hữu cơ sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4);
NH3 (5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
A. 1 < 5 < 2 < 3 < 4.
B. 1 < 5 < 3 < 2 < 4.
C. 5 < 1 < 2 < 4 <3.
D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5.
Câu 5: C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 6: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2, dd HCl, dd NaOH, HNO2. Số phản ứng
xảy ra là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 7: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc
thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là
A. giấy quì tím.
B. nước brom.
C. dd NaOH.
D.dd phenolphtalein.
Câu 8: Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 g kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng
anilin trong dd là
A. 4,5.
B. 9,3.
C. 46,5.
D. 4,65.
Câu 9:Đốt cháy hoàn toàn a mol hh X gồm 2 amin no đơn chức liên tiếp nhau thu được 5,6 lít
CO2 (đktc) và 7,2 g H2O . Giá trị của a là :
A. 0,05 mol
B. 0,1 mol
C.0,15 mol
D.0,2 mol
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các
thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)
A. C3H7N
B. C3H9N
C. C4H9N
D. C2H7N
Câu 11: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metyl amin, amoniac
B. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit
C. anilin, aminiac, natri hidroxit
D. metyl amin , amoniac, natri axetat.
Câu 12: Anilin và phenol đều phản ứng với:
A. dd HCl
B. dd NaOH
C. dd Br2
D. dd NaCl
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Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước
theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3 – NH – CH3
B. CH3 – NH – C2H5
C. CH3 – CH2 – CH2 – NH2
D. C2H5 – NH – C2H5
Câu 14: Amin có chứa 15,05% N về khối lượng có CT là :
A. C2H5NH2
B. CH3 – CH2 – NH2
C. C6H5NH2
D. (CH3)3N
Câu 15: Cho m gam anilin tác dụng với dd HCl đặc dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu
được 15,54 g muối khan. Hiệu suất phản ứng đạt 80% . m có giá trị là :
A. 13,95g
B. 8,928g
C. 11,16g
D. 12,5g
Câu 16: Số đồng phân amin bậc I có công thức phân tử C3H9N là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
AMINOAXIT
Câu 1: Hợp chất nào sau đây không phải là aminoaxit:
A. H2N - CH2 - COOH
B. CH3 – CH(NH2) - COOH
C. CH3 - CH2 - CO - NH2
D. HOOC - CH2 - CH(NH2)- COOH.
Câu 2: Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2 ; (X3) H2NCH2COOH;
(X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH.
Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?
A. X1, X2, X5
B. X2, X3,X4
C. X2, X5
D. X1, X5, X4
Câu 3: Cho dung dịch quỳ tím vào 2 dung dịch sau:
(X) H2N-CH2-COOH; (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. Hiện tượng xảy ra là:
A. X và Y không đổi màu quỳ tím.
B. X làm quỳ chuyển xanh, Y hóa đỏ.
C. X không làm quỳ đổi màu, Y làm quỳ hóa đỏ.
D. X, Y làm quỳ hóa đỏ
Câu 4: Alanin tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây?
A. C2H5OH, HCl, NaOH, O2
B. NaOH, CH3COOH, H2, NH3.
C. C2H5OH, Cu(OH)2, Br2, Na
D. Fe, Ca(OH)2, Br2, H2.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm -COOH.
B. Dung dịch của các amino axit đều không làm đổi màu quì tím.
C. Dung dịch của các amino axit đều làm đổi màu quì tím.
D. Các amino axit đều chất rắn ở nhiệt độ thường.
Câu 6: Có 3 ống nghiệm không nhãn chứa 3 dung dịch sau :NH2 (CH2)2CH(NH2)COOH;
NH2CH2COOH ; HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Có thể nhận ra được 3 dung dịch bằng
A. giấy quì tím
B. dung dịch NaOH
C. dung dịch HCl
D. dung dịch Br2
Câu 7: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính, ta có thể dùng phản ứng của chất
này lần lượt với:
A. dung dịch KOH và CuO
B. dung dịch KOH và dung dịch HCl
C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3
D. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4
 NaOH
 HCl
 Y. Chất Y là chất nào sau đây ?
Câu 8: Cho sơ đồ biến hóa sau: Alanin  X 
A. CH3-CH(NH2)-COONa
B. H2N-CH2-CH2-COOH
C. CH3-CH(NH3Cl)COOH
D. CH3-H(NH3Cl)COONa
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Câu 9: Cho 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH.
Công thức của A có dạng:
A. H2NRCOOH
B. (H2N)2RCOOH
C.H2NR(COOH)2
D.(H2N)2R(COOH)2
Câu 10: Cho 0,1 mol A (- aminoaxit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15g
muối. A có tên gọi là?
A. Glixin
B. Alanin
C. Phenylalanin
D. Valin
Câu 11: Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với H 2
bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3g X thu được 8,1 g H2O và 1,12 lít N2(đktc). CTCT thu gọn
của X là:
A. H2N-(CH2)2-COO-C2H5
B. H2N-CH2-COO-C2H5
C. H2N-CH(CH3)-COOH
D. H2N-CH(CH3)-COOC2H5
Câu 12: Chất A có phần trăm các nguyên tố C,H, N, O lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73%,
còn lại là O. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. A vừa tác dụng với dd NaOH
vừa tác dụng với dd HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên. Công thức cấu tạo của A là:
A. CH3-CH(NH2)-COOH
B. H2N-(CH2)2-COOH
C. H2N-CH2-COOH
D. H2N-(CH2)3-COOH
Câu 13: Cho 1 mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm
lượng clo là 28,287%. CTCT của X là :
A. CH3-CH((NH2)-COOH
B. H2N-CH2-CH2-COOH
C. H2N-CH2-COOH
D. H2N-CH2-CH (NH2)-COOH
Câu 14: Cứ 0,01 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 40ml dd NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5g
A phản ứng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M. Phân tử khối của A là:
A. 150
B. 75
C. 100
D. 98
Câu 15: A là một α-amino axit chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Cho 3 g A tác
dụng với NaOH dư được 3,88 g muối. A là :
A. H2N-CH2-COOH
B. CH3-CH(NH2)-COOH
C. H2N-CH2-CH2-COOH
D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH
Câu 16: Khi trùng ngưng 13,1 g axit ε – aminocaproic với hiệu suất 80% , ngoài amino axit
còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44 gam nước. Giá trị của m là:
A. 10,41
B. 9,04
C. 11,02
D. 8,43
PEPTIT VÀ PROTEIN
Câu 1: Tripeptit là hợp chất
A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.
B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.
C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.
D. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.
Câu 2: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?
A. 3 chất.
B. 5 chất.
C. 6 chất.
D. 8 chất.
Câu 3: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo bao nhiêu đồng phân đipeptit có cả 2 gốc
aminoaxit trong phân tử ?
A. 1 chất.
B. 2 chất.
C. 3 chất.
D. 4 chất.
Câu 4: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
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Câu 5: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 6: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác
thích hợp là
A. α-aminoaxit.
B. β-aminoaxit.
C. axit cacboxylic.
D. este.
Câu 7: Peptit A được tổng hợp từ một loại monome duy nhất là glyxin có phân tử khối = 456.
Số mắc xích của phân tử peptit A là
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 8: Cho 0,76 gam hỗn hợp hai amin no đơn chức có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ với
200ml dung dịch HCl được 1,49 gam muối. Kết luận nào sau đây không chính xác ?
A. Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0,1M.
B. Số mol của mỗi chất là 0,01mol.
C. Công thức phân tử của hai amin là CH5N và C2H7N.
D. Tên gọi của hai amin là metylamin và etylamin.
Câu 9: X là hợp chất hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tố C, H, N trong đó N chiếm 23,72%.
X tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1. X có số đồng phân là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 10:  - amino axit X chứa một nhóm – NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl dư
thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là
A. H2NCH2COOH
B. H2NCH2CH2COOH
C. CH3CH2CH(NH2)COOH
D. CH3CH(NH2)COOH
Câu 11: Cho các loại hợp chất : amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin
(Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và
dung dịch HCl là
A. X, Y, Z, T
B. X, Y, T
C. X, Y, Z
D. Y, Z, T
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lit CO2 ; 0,56 lit N2 (các
khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có
muối C2H4O2NNa. Công thức cấu tạo của X là
A. H2NCH2COOC3H7
B. H2NCH2COOCH3
C. H2NCH2CH2COOH
D. H2NCH2COOC2H5
Câu 13: Nhận định nào sau đây chưa chính xác ?
A.Peptit là những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều phân tử
 - amino axit.
B. Protein là những polipeptit cao phân tử có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng
của mọi sự sống.
C. Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình
hóa học, đặc biệt trong cơ thể sinh vật.
D. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất chậm, mỗi enzim chỉ xúc tác cho một sự chuyển
hóa.
Câu 14 : Thủy phân hoàn toàn peptit sau, thu được bao nhiêu amino axit ?
NH2 – CH2 – CO – NH – CH – CO – NH – CH – CO – NH – CH2 – COOH
|
|
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CH2COOH
A. 2

B. 3

H2C – C6H5
C. 4

D. 5

CHƢƠNG IV: POLIME - VẬT LIỆU POLIME
A – KIẾN THỨC CƠ BẢN:
Biết:
- Các khái niệm chung về polime (định nghĩa, phân loại, cấu trúc, tính chất).
- Khái niệm về các loại vật liệu: chất dẻo, cao su, tơ, sợi và keo dán.
- Thành phần tính chất và ứng dụng của chúng.
Hiểu :
Phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng và nhận dạng được monome để tổng hợp
polime.
Kĩ năng
- Phân biệt khái niệm chất dẻo, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, cao su thiên nhiên, cao su
tổng hợp, keo dán tổng hợp.
- Viết PTHH phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng để tạo ra các polime.
Thái độ
Thấy được tầm quan trọng của các polime trong đời sống và sản xuất, phương pháp
tổng hợp ra chúng, hứng thú tìm hiểu những nội dung của chương này.
I– Định nghĩa, phân loại và danh pháp
1. Định nghĩa
- Polime là loại hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên
kết lại với nhau tạo nên.
- Số n mắt xích, gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.
2. Phân loại
- Theo nguồn gốc, ta phân biệt polime thiên nhiên, polime tổng hợp và polime nhân tạo
(polime bán tổng hợp).
- Theo cách tổng hợp, ta phân biệt polime trùng ngưng và polime trùng hợp.
3. Danh pháp: poli + tên của monome
Chú ý: 1 số polime có tên riêng như Teflon: (–CF2–CF2–)n; nilon–6: (–HN–[CH2]5CO–)5, ...
II – Cấu trúc
- Phân tử polime có thể tồn tại ở dạng mạch không phân nhánh, dạng mạch phân nhánh
và dạng mạng lưới.
III – Tính chất
1. Tính chất vật lí:
- Hầu hết polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định (do
phân tử khối không xác định), một số tan trong các dung môi hữu cơ. Đa số polime có
tính dẻo, một số loại polime có tính đàn hồi, một số có tính dai, bền, có thể kéo thành
sợi.
2. Tính chất hóa học: Có 3 loại phản ứng.
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- Phản ứng cắt mạch polime: polime bị giải trùng ở nhiệt độ thích hợp. Polime có nhóm
chức trong mạch như – CO – NH –, – COOCH2 – dễ bị thủy phân khi có mặt axit hay
bazơ.
- Phản ứng giữ nguyên mạch polime: Phản ứng cộng vào liên kết đôi hoặc thay thế các
nhóm chức ngoại mạch. Thí dụ:
CH CH2
OOCCH3

+ nNaOH
n

CH CH2

to

+ nCH3COONa
OH

n

- Phản ứng tăng mạch polime: Phản ứng tạo cầu nối giữa các mạch (cầu – S – S – hay
– CH2 – ) thành polime mạng lưới hoặc phản ứng kéo dài thêm mạch polime.
IV – Điều chế: bằng 2 cách
1. Điều chế bằng phản ứng trùng hợp
- Phản ứng trùng hợp: là qúa trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ, không bão hòa (monome)
giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime).
- Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong p.tử phải có liên kết bội
(như CH2=CH2; CH2=CHC6H5; CH2=CH–CH=CH2, . . .) hoặc vòng kém bền như:
C=O
(CH2 )5

CH2
O

NH

CH2

2. Điều chế bằng phản ứng trùng ngƣng
- Phản ứng trùng ngưng là qúa trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử
lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O, . . .).
- Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử phải có ít nhất
2 nhóm chức có khả năng phản ứng.
V/ Ứng dụng :
1) Chất dẻo ( biến dạng khi tác dụng một lực hay nhiệt và giữ nguyên hình dạng sau khi thôi
tác dụng )
Poli etylen ( nhựa PE ) ( -CH2-CH2-)n
Poli vinyl clorua ( nhựa PVC ) (- CH2-CHCl-)n
Poli stiren ( -CH2-CHC6H5 -)n
Poli metyl metacrilat (- CH2-C (CH3)-)n
( thủy tinh hữu cơ )
COOCH3
2) Cao su :
 Cao su thiên nhiên là polime của isopren:
CH2 C CH CH2
n
CH3

n~
~ 1.500 - 15.000

 Cao su tổng hợp
a) Cao su buna : (- CH2 – CH = CH – CH2 - ) n
C2H5OH
CH3CH2CH2CH3
CH2=CH-CH=CH2
C2H2
CH2=CH-C ≡ CH
b) Cao su iso- pren (- CH2 – C(CH3) = CH – CH2 - ) n
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CH3–CH(CH3)-CH2 –CH3 CH2 = C(CH3) - CH = CH2  (- CH2 – C(CH3) = CH – CH2 - ) n
3) Tơ sợi ( polime ở dạng sợi mềm mại và có độ bền nhất định )
Tơ tự nhiên : bông vải gai, đay ( xenlulozơ ) ; tơ tằm, len ( protein)
Tơ hóa học : tơ nhân tạo ( visco, axetat … ) ; tơ tổng hợp ( poliamit -NH-CO- )
4)Keo dán
Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn giống hoặc khác nhau mà
không làm biến đổi bản chất của các vật liệu được kết dính. Vd : Nhựa vá săm , keo dán epoxit
B/ BÀI TẬP:
Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là
A. (-CH2-CHCl-)n. B. (-CH2-CH2-)n. C. (-CH2-CHBr-)n. D. (-CH2-CHF-)n.
Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. stiren.
B. isopren.
C. propen.
D. toluen.
Câu 3: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. propan.
B. propen.
C. etan.
D. toluen.
Câu 4: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime)
đồng thời không giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng
A. nhiệt phân.
B. trao đổi.
C. trùng hợp.
D. trùng ngưng.
Câu 5: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime)
đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng
A. trao đổi.
B. nhiệt phân.
C. trùng hợp.
D. trùng ngưng.
Câu 6: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là
A. polivinyl clorua. B. polietilen.
C. polimetyl metacrylat. D. polistiren.
Câu 7: Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?
A. CH2=CH-COOCH3.
B. CH2=CH-OCOCH3.
C. CH2=CH-COOC2H5.
D. CH2=CH-CH2OH.
Câu 8: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là
A. CH3-CH2-Cl.
B. CH3-CH3.
C. CH2=CH-CH3. D. CH3-CH2-CH3.
Câu 9: Monome được dùng để điều chế polietilen là
A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2.
C. CH≡CH.
D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 10: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:
A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.
D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
Câu 11: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n
Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt
là
A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.
B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH.
C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.
D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.
Câu 12: Trong số các loại tơ sau:
(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n ; (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n ; (3)[C6H7O2(OOC-CH3)3]n .
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Tơ nilon-6,6 là:
A. (1).
B. (1), (2), (3).
C. (3).
D. (2).
Câu 13: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch
A. HCOOH trong môi trường axit.
B. CH3CHO trong môi trường axit.
C. CH3COOH trong môi trường axit.
D. HCHO trong môi trường axit.
Câu 14: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng
trùng hợp
A. C2H5COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.
Câu 15: Nilon–6,6 là một loại
A. tơ axetat.
B. tơ poliamit.
C. polieste.
D. tơ visco.
Câu 16: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng
trùng hợp
A. CH2=C(CH3)COOCH3.
B. CH2 =CHCOOCH3.
C. C6H5CH=CH2.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 17: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng
A. trao đổi.
B. oxi hoá - khử.
C. trùng hợp.
D. trùng ngưng.
Câu 18: Công thức cấu tạo của polibutađien là
A. (-CF2-CF2-)n.
B. (-CH2-CHCl-)n.
C. (-CH2-CH2-)n.
D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
Câu 19: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là
A. tơ tằm.
B. tơ capron.
C. tơ nilon-6,6.
D. tơ visco.
Câu 20: Monome được dùng để điều chế polipropilen là
A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2.
C. CH≡CH.
D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 21: Cho các polime: PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, amilopectin,
xenlulozơ, cao su lưu hóa. Các polime có cấu trúc mạch không nhánh là
A. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hóa.
B. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, xenlulozơ, cao su lưu hóa.
C. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.
D. PE, PVC, polibutadien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ.
Câu 22: Tơ lapsan thuộc loại
A. tơ poliamit.
B. tơ visco.
C. tơ polieste.
D. tơ axetat.
Câu 23: Tơ capron thuộc loại
A. tơ poliamit.
B. tơ visco.
C. tơ polieste.
D. tơ axetat.
Câu 24: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.
B. HOOC-(CH2)4-COOH và HOCH2-CH2OH.
C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.
D. H2N-(CH2)5-COOH.
Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CH3CH2OH và CH3CHO.
B. CH3CH2OH và CH2=CH2.
C. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3.
D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2.
Câu 26: Cao su buna được tạo thành từ buta-1,3-đien bằng phản ứng
A. trùng hợp
B. trùng ngưng
C. cộng hợp
D. phản ứng thế
Câu 27: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên
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A. ( C5H8)n
B. ( C4H8)n
C. ( C4H6)n
D. ( C2H4)n
Câu 28: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là :
A. glyxin.
B. axit terephtaric.
C. axit axetic.
D. etylen glycol.
Câu 29: Tơ nilon -6,6 thuộc loại
A. tơ nhân tạo.
B. tơ bán tổng hợp.
C. tơ thiên nhiên.
D. tơ tổng hợp.
Câu 30: Tơ visco không thuộc loại
A. tơ hóa học.
B. tơ tổng hợp.
C. tơ bán tổng hợp.
D. tơ nhân tạo.
Câu 31. Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là
A. tơ visco.
B. tơ capron.
C. tơ nilon -6,6.
D. tơ tằm.
Câu 32. Teflon là tên của một polime được dùng làm
A. chất dẻo.
B. tơ tổng hợp.
C. cao su tổng hợp.
D. keo dán.
Câu 33: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
A. PVC.
B. nhựa bakelit.
C. PE.
D. amilopectin.
Câu 34: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng
A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin
C. trùng hợp từ caprolactan
B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin
D. trùng ngưng từ caprolactan
Câu 35: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu
suất phản ứng là 90%)
A. 2,55
B. 2,8
C. 2,52
D.3,6
Câu 36: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là
A. 12.000
B. 15.000
C. 24.000
D. 25.000
Câu 37: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là
A. 12.000
B. 13.000
C. 15.000
D. 17.000
Câu 38: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ
capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt
là
A. 113 và 152.
B. 121 và 114.
C. 121 và 152.
D. 113 và 114.
Câu 39: Cho sơ đồ CH4  C2H2  C2H3Cl  PVC. Để tổng hợp 200kg PVC theo sơ đồ cần
V m3 khí thiên nhiên (đktc). Tính V ( biết CH4 chiếm 50% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất
của cả quá trình là 40%).
A. 716,8
B. 28,67
C. 179,2
D. 114,69
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CHƢƠNG V: ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI
A – CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
Kiến thức
- Biết được vị trí, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng, một số mạng tinh thể
phổ biến, liên kết kim loại.
- Hiểu được tính chất vật lí chung của kim loại: ánh kim, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
- Tính chất hóa học chung là tính khử ( khử được phi kim, ion H+ trong nước, dung
dịch axit, ion kim loại trong dung dịch muối).
- Quy luật sắp xếp trong dãy điện hóa của các kim loại ( các nguyên tử được sắp xếp
theo chiều giảm dần tính khử, các ion kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần
tính oxi hóa) và ý nghĩa của nó.
- Biết được khái niệm hợp kim, tính chất ( dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng
chảy…). Ứng dụng một số hợp kim ( thép không gỉ…)
- Hiểu được các khái niệm ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa. Điều
kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại. Biết các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.
- Hiểu được nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại ( điện phân,
nhiệt luyện, dùng kim loại mạnh khử ion kim loại yếu hơn)
Kĩ năng
-

So sánh bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và cộng hóa trị.
Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy điện hóa.
Viết được các PTHH của phản ứng oxi hóa - khử để chứng minh tính chất của kim
loại.
Tính % khối lượng kim loại trong hỗn hợp.
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Sử dụng có hiệu quả một số đồ dùng bằng hợp kim dựa vào những đặc tính của
chúng.
Phân biệt ăn mòn hóa học với ăn mòn điện hóa ở một số hiện tượng thực tế
Sử dụng và bảo quản hợp lí một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào
những đặc tính của chúng.
Lựa chọn được PP điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp. Viết các phương trình điều
chế kim loại cụ thể.

Bài 17. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
Có 90 nguyên tố kim loại xếp ở các vị trí sau:
- Nhóm IA (trừ hidro), IIA, IIIA (trừ bo) và một phần nhóm IVA, VA, VIA.
- Các nhóm B (IB  VIIIB)
- Họ lantan và actini (2 hàng cuối bảng).
II. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
1. Cấu tạo nguyên tử
 Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron (1,2, hoặc 3e) ở các
phân lớp ngoài cùng.
 Trong cùng chu kỳ, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và
điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim.
2. Cấu tạo tinh thể
 Trong mạng tinh thể kim loại gồm có: nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.
 Có 3 kiểu mạng phổ biến:
- Mạng tinh thể lục phương: Be, Mg, Zn …
- Mạng tinh thể lập phương tâm diện: Cu, Ag, Au, Al…
- Mạng tinh thể lập phương tâm khối: Li, Na, K, V, Mo…
3. Liên kết kim loại
Liên kết kim loại laø lieân keát ñöôïc hình thaønh giöõa caùc nguyeân töû vaø ion kim loaïi trong
maïng tinh theå do söï tham gia cuûa caùc electron töï do.
BÀI 18. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
I) TÍNH CHẤT VẬT LÍ
1. Tính chất chung
 Tính dẻo
 Tính dẫn điện: Độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe…
 Tính dẫn nhiệt: Kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.
 Ánh kim
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 Những tính chất vật lí chung của kim loại nói trên là do các electron tự do trong kim
loại gây ra.
2. Tính chất riêng:
 Khối lượng riêng: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li, lớn nhất là Os.
 Nhiệt độ nóng chảy: thấp nhất là Hg, cao nhất là W.
 Tính cứng: kim loại mềm nhất là K, Rb, Cs; cứng nhất là Cr.
II) TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Tính chất hóa học chung của kim loại là TÍNH KHÖÛ (kim loại có tính dễ bị oxi hóa ):
M  M n + ne
1) Tác dụng với phi kim
a) Vôùi oxi (trừ Au, Pt)  oxit kim loaïi.
b) Với halogel  muối
Chú ý: Fe + Cl2, Br2  muối Fe(III)
c) Với lƣu huỳnh  muối
2) Tác dụng với dung dịch axit
a) Với HCl, H2SO4 loãng
KL + HCl, H2SO4 loãng  muối có hóa trị thấp + H2
Điều kiện: kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học
Li K Ba Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au
b) Với HNO3, H2SO4 đặc (trừ Au, Pt)
KL + HNO3/H2SO4 đặc  muối có hóa trị cao nhất + sản phẩm khử + H2O
4

2

0

1

3

Sản phẩm khử của HNO3 là: N O2 , N O , N 2 , N 2O , N H4NO3
4

0

2

Sản phẩm khử của H2SO4 là: S O2 , S , H 2 S
Chú ý: Al. Fe, Cr không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc, nguội.
3) Tác dụng với nƣớc
Kim loaïi nhóm IA, IIA (trừ Be, Mg) + H2O  dung dòch bazơ + khí H2.
Kim loại IA, IIA tác dụng với nước gồm: Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Ba, Sr
2. Tác dụng với dung dịch muối
 Kim loại tan trong nƣớc + muối  phản ứng xảy ra như sau:
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KL + H2O  bazơ kiềm + H2
Bazơ kiềm + muối  bazơ mới + muối mới
 Kim loại không tan trong nƣớc + muối  muối mới + kim loại mới
Điều kiện:
- KL phải mạnh hơn KL trong muối
- Các muối đều phải tan
III) DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
1) Cặp oxi hóa-khử của kim loại
2) So sánh tính chất của các cặp oxi hóa-khử - Dãy điện hóa của kim loại
Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần
K
Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+
Cu2+ Ag+
K Na
Mg Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H2
Cu
Ag
Au
Tính khử của KL giảm dần
3) Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại
Ý nghĩa: dự đoán phản ứng giữa các cặp oxi hóa – khử theo quy tắc α (anpha)
+

ChÊt oxi ho¸ yÕu

Au3+

ChÊt oxi ho¸ m¹nh

t¹o thµnh

ChÊt khö m¹nh

ChÊt khö yÕu

B - BÀI TẬP:
Câu 1. Ngâm một lá niken trong các dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2,
Pb(NO3)2. Với dung dịch muối nào phản ứng có thể xảy ra?
A. MgSO4, CuSO4
B. AlCl3, Pb(NO3)2
C. ZnCl2, Pb(NO3)2
D. CuSO4, Pb(NO3)2
Câu 2. Có một dung dịch FeSO4 bị lẫn tạp chất CuSO4, muốn thu được dung dịch FeSO4 tinh
chất phải dùng :
A. bột Mg dư, lọc lấy dung dịch
B. bột Cu dư, lọc lấy dung dịch
C. bột Ag dư, lọc lấy dung dịch
D. bột Fe dư, lọc lấy dung dịch
 CuCl2 + 2FeCl2 (1)
Câu 3. Nhận định 2 phản ứng sau: Cu + 2 FeCl3 
 FeCl2 + Cu (2)
Fe + CuCl2 
Kết luận nào dưới đây đúng:
A. Tính oxi hoá của Cu2+>Fe3+>Fe2+
B. Tính oxi hoá của Fe3+>Cu2+>Fe2+
C. Tính khử của Cu>Fe2+>Fe
D. Tính khử của Fe2+>Fe>Cu
Câu 4. Kim loại nhẹ có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống là kim loại nào?
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cu
Câu 5. Cho các cấu hình electron nguyên tử sau: (X). 1s22s22p63s1
(Y)1s22s22p63s23p64s2
( R ). 1s22s1 ( T ). 1s22s22p63s23p1. Các cấu hình đó lần lượt là của những nguyên tố nào?
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A. Ca, Na, Li, Al
B. Na, Ca, Li, Al
C. Na, Li, Al, Ca
D. Li, Na, Al, Ca
Câu 6. Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0,1M. Khi phản ứng kết
thúc, thu được bao nhiêu gam Ag?
A. 2,16g
B. 0,54g
C. 1,62g
D. 1,08g
Câu 7. Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0,1M. Khi phản ứng kết
thúc, khối lượng lá kẽm tăng thêm bao nhiêu gam?
A. 0,65g
B. 1,51g
C. 0,755g
D. 1,30g
Câu 8. Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh
sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Nồng độ
mol ban đầu của dung dịch CuSO4 là:
A. 1M
B.0,5M
C.2M
D.1,5M
Câu 9. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%.
Khi lấy vật ra khỏi dung dịch thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng
của vật sau phản ứng là bao nhiêu gam?
A. 27,00g
B. 10,76g
C.11,08g
D. 17,00g
Câu 10. Điện phân với điện cực trơ có màng ngăn lần lượt các dung dịch sau : NaCl (1),
K2SO4 (2), AgNO3 (3), CuCl2 (4). Dung dịch sau điện phân có pH < 7 là trường hợp khi điện
phân dung dịch :
A. (1) và (4)
B. (2) và (3)
C. (3)
D. (4)
Câu 11. Cho các dung dịch : X1 : dung dịch HCl
X2: dung dịch KNO3
X3 : dung dịch HCl + KNO3
X4 : dung dịch Fe2(SO4)3 .
Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu:
A. X1,X4,X2
B. X3,X4
C. X1,X2,X3,X4
D. X2,X3
Câu 12. Cho 4 cặp oxi hoá - khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag;Cu2+/Cu. Dãy xếp các cặp theo
chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là dãy chất nào?
A. Fe2+/Fe; ;Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag
B. Fe3+/Fe2+; Fe2+/Fe; Ag+/Ag; Cu2+/Cu
C. Ag+/Ag; Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe
D. Cu2+/Cu; Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag
Câu 13. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu được FeSO4 và CuSO4. Cho dung
dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính
oxi hoá của các ion kim loại giảm dần theo dãy nào sau đây?
A. Cu2+; Fe3+; Fe2+
B. Fe3+; Cu2+; Fe2+
C. Cu2+; Fe2+; Fe3+
D. Fe2+; Cu2+; Fe3+
Câu 14. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Phương pháp hoá học đơn giản để loại được
tạp chất là phương pháp nào?
A. Điện phân dung dịch với điện cực trơ đến khi hết màu xanh
B. Chuyển 2 muối thành hiđrôxit, oxit kim loại rồi hoà tan bằng H2SO4 loãng
C. Thả Mg vào dung dịch cho đến khi hết màu xanh
D. Thả Fe dư vào dung dịch, chờ phản ứng xong rồi lọc bỏ chất rắn
Câu 15. Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì có thể dùng cách
nào sau đây?
A. Hoà tan loại thuỷ ngân này trong dung dịch HCl dư
B. Hoà tan loại thuỷ ngân này trong axit HNO3 loãng, dư, rồi điện phân dung dịch.
C. Khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 loãng, dư rồi lọc dung dịch
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D. Đốt nóng loại thuỷ ngân này rồi hòa tan sản phẩm bằng axit HCl
Câu 16. Cu tan được trong dung dịch nào sau đây :
A. Fe2(SO4)3
B. KNO3
C. FeSO4
D. AlCl3
Câu 17. Điện phân dd CuSO4 với cường độ dòng điện 2,5 A trong thời gian 1 giờ 4 phút 20
giây. Lượng CuSO4 trong dd giảm:
A. 32 gam
B. 16 gam
C. 8 gam
D. 4 gam
Câu 18. Ngâm một vật bằng sắt có khối lượng 15 gam trong dd CuSO4. Sau một thời gian lấy
vật ra khỏi dd lau khô, đem cân thấy vật nặng 15,4 gam. Lượng Cu bám lên vật là:
A. 1.6 gam
B. 8 gam
C. 3.2 gam
D. 2.3 gam.
( 2)
(1)
Câu 19. Cho sơ đồ :
Cu(OH)2 
CuSO4 
Cu
Tác chất và điều kiện phản ứng để thực hiện (1) và (2)
A. (1) dd MgSO4
(2) Fe
B. (1) dd MgSO4 (2) điện phân dd
C. (1) dd H2SO4
(2) điện phân dd
D. (1) dd H2SO4 (2) Ag .
Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai:
A. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa – khử.
B. Đặc điểm của ăn mòn hóa học là không phát sinh dòng điện.
C. Trong ăn mòn điện hóa, ở cực âm xảy ra quá trình khử kim loại, ở cực dương xảy ra
quá trình oxi hóa H+ (nếu dd điện li là axit).
D. Để chống ăn mòn kim loại, người ta phải cách li kim loại với môi trường.
Câu 21. Có các kim loại Zn, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào có thể dùng để bảo vệ vỏ tàu biển làm
bằng thép bằng phương pháp điện hóa?
A. Ni
B. Zn
C. Sn
D. Cu
Câu 22. Đồng kim loại thay thế ion bạc trong dung dịch, kết quả có sự tạo thành bạc kim loại
và ion đồng. Điều này chỉ ra rằng:
A. Phản ứng trao đổi đã xảy ra
B. Bạc ít tan hơn đồng
C. Cặp oxi hóa - khử Ag+/Ag có thế điện cực chuẩn cao hơn cặp Cu2+/Cu
D. Kim loại đồng dễ bị khử.
Câu 23. Cho dòng điện 3A đi qua một dung dịch đồng (II) nitrat trong 1 giờ thì lượng đồng
bám trên catot là bao nhiêu gam?
A. 18,2gam
B. 3,56gam
C. 31,8gam
D. 7,12g
Câu 24. Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng, lấy lá Fe ra rửa
nhẹ, làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao
nhiêu gam?
A. 12,8g
B. 8,2g
C. 6,4g
D. 9,6g
n+
Câu 25. Một cation kim loại M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là : 2s22p6. Vậy
cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M không thể là cấu hình nào?
A. 3s1
B.3s23p1
C. 3s23p3
D. 3s2
Câu 26. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào kim loại bị ăn mòn điện hoá?
A. Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl
B. Thép cacbon để trong không khí ẩm
C. Đốt dây Fe trong khí O2
D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng
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Câu 27. Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm, sau một thời gian có
hiện tượng gì?
A. Dây Fe và dây Cu bị đứt
B. Ở chỗ nối, dây Fe bị mủn và đứt
C. Ở chỗ nối, dây Cu bị mủn và đứt
D. Không có hiện tượng gì
Câu 28. Cho các ion: Ca2+, K+, Pb2+, Br-, SO2-4, NO-3. Trong dung dịch, dãy những ion nào
không bị điện phân?
A. Pb2+, Ca2+, Br-, NO-3
B. Ca2+, K+, SO42-, NO-3
C. Ca2+, K+, SO42-, BrD. Ca2+, K+, SO42-, Pb2+
Câu 29. Kim loại M tác dụng được với các dung dịch HCl, Cu (NO3)2, HNO3 đặc nguội, M là
kim loại nào?
A. Al
B. Ag
C. Zn
D. Fe
2+
2+
2+
Câu 30. Cho các cặp oxi hoá - khử sau: Zn /Zn, Cu /Cu, Fe /Fe. Biết tính oxi hoá của các
ion tăng dần theo thứ tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+ tính khử giảm dần theo thứ tự Zn, Fe, Cu. Trong các
phản ứng hoá học sau, phản ứng nào không xảy ra?
A. Cu+FeCl2
B. Fe+CuCl2
C. Zn+CuCl2
D. Zn+FeCl2
Câu 31. Cho phương trình: Mg + H2SO4đ  MgSO4 + H2S + H2O
Hệ số phương trình lần lượt là:
A. 4, 5, 4, 1, 5
B. 4, 5, 4, 1, 4
C. 1, 2, 1, 1, 1
D. 1, 2, 1, 1, 2
Câu 32. Ngâm 1 đinh Fe sạch có khối lượng là 5,6g vào 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi
phản ứng kết thúc, lấy đinh Fe ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, cân lại khối lượng đinh Fe
là 5,68g. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:
A. 0,005M
B. 0,05M
C. 0,5M
D. 0,1M
Câu 33. Hoà tan hoàn toàn 1,44g một kim loại hoá trị 2 trong 150ml dung dịch H2SO4 0,5M.
Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được sau phản ứng phải dùng hết 30ml dung dịch 1M.
Xác định tên kim loại: A. Ba
B. Ca
C. Fe
D. Mg
Câu 34. Hoà tan 4,6g Natri vào 45,6g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:
A. 15 %
B. 15,9 %
C. 15,936 %
D. 16 %
Câu 35. Muốn điều chế Cu từ dung dịch CuCl2 ta dùng phương pháp:
A. Điện phân dung dịch CuCl2
B. Nhiệt phân CuCl2 nóng chảy
C. Dùng Na đẩy Cu ra khỏi dung dịch CuCl2 D. Dùng Ca đẩy Cu ra khỏi dung dịch CuCl2
Câu 36. Điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M ( d=1,1 g/ml) với điện cực bằng than chì có
màng ngăn xốp và dung dịch được khuấy đều. Khí ở catot thoát ra 20,832l (ở đktc) thì ngưng
điện phân. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi điện phân là:
A. 4,16 %
B. 8,30 %
C. 8,32 %
D. 16,64 %
Câu 37. Chỉ ra phát biểu đúng :
A. Al,Fe,Ni,Cu đều có thể tan trong dd FeCl3
B. Ag có thể tan trong dd Fe(NO3)3
2+
C. Ag có thể khử Cu thành Cu
D. Fe3+ có thể oxi hóa Ag+ thành Ag
Câu 38. Cho 10,4g hỗn hợp bột gồm Mg, Fe tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl. Kết
thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc). Thành phần % về khối lượng của Mg, Fe và nồng
độ mol/l của dung dịch HCl ban đầu lần lượt là:
A. 46,15%; 53,85%; 1,5M
B. 11,39%; 88,61%; 1,5M
C. 53,85%; 46,15%; 1M
D. 46,15%; 53,85%; 1M
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Câu 39. Dung dịch X gồm 0,2 mol NaCl và 0,15 mol CuSO4. Điện phân dung dịch X với điện
cực trơ có màng ngăn đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại. Nhỏ ít
quì tím vào dung dịch sau điện phân thì thấy dung dịch :
A. có màu xanh
B. có màu hồng
C. có màu tím
D. có màu vàng
Câu 40. Đem điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M (d = 1,1 g/ml) với điện cực bằng than có
màng ngăn xốp và dung dịch luôn luôn được khuấy đều. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí đo ở
điều kiện tiêu chuẩn thì ngưng điện phân. Cho biết nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH
sau điện phân.
A. 8%
B. 7,6%
C. 4,84%
D. 3,76%
Câu 41. Cho luồng H2 đi qua 0,8 gam CuO nung nóng. Sau phản ứng được 0,672 gam chất rắn
. Hiệu suất phản ứng khử CuO thành Cu là:
A. 60%
B. 75%
C. 80%
D. 90%
Câu 42. Các vật dụng bằng sắt trong đời sống đều không phải là sắt nguyên chất. Đó là nguyên
nhân dẫn đến:
A. ăn mòn theo cơ chế ăn mòn điện hóa.
B. ăn mòn theo cơ chế ăn mòn hóa học.
C. kim loại bị khử.
D. kim loại nhận electron
Câu 43. Hãy chọn câu đúng. Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra:
A. Sự oxi hóa ở cực dương
B. Sự oxi hóa ở 2 cực
C. Sự khử ở cực âm
D. Sự oxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương
Câu 44. Điện phân 1 muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lít Cl2 (đkc) ở anot
và 3,12g kim loại ở catot. Công thức muối đó là:
A. NaCl
B. KCl
. C. LiCl
D. RbCl
Câu 45. Dựa vào dãy điện hóa hãy cho biết thứ tự ion kim loại bị khử ở catot khi điện phân
dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 , AgNO3 , Pb(NO3)2 là :
A. Cu2+ , Pb2+, Ag+
B. Pb2+, Cu2+, Ag+
C. Ag+, Pb2+, Cu2+
D. Ag+, Cu2+, Pb2+
Câu 46. Cho một miếng sắt dư vào dung dịch hỗn hợp 2 muối Cu2+, Ag+ thứ tự oxi hóa khử
nào đúng ?
A. Ag+ sẽ oxi hóa Fe trước sau đó tới Cu2+ oxi hóa Fe
B. Cu2+ sẽ oxi hóa Fe trước sau đó tới Cu2+ oxi hóa Fe
C. Cả Ag+, Cu2+ đều oxi hóa Fe cùng một lúc
D. Fe khử Cu2+ thành Cu, sau đó Cu sinh ra khử Ag+
Câu 47. Cho hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe vào dd chứa hỗn hợp 2 muối là Cu(NO3)2 và AgNO3
thu được chất rắn A chứa 3 kim loại . Ba kim loại đó là :
A. Fe, Al, Ag
B. Ag, Fe, Cu
C. Cu, Al, Fe
D. Al, Ag, Cu
Câu 48. Phản ứng giữa dung dịch FeCl2 và dung dịch AgNO3 dư là phản ứng :
A. Trao đổi ion
B. Phản ứng oxi hoá khử
C. Vừa trao đổi ion vừa oxi hoá khử
D. Phản ứng thế .
Câu 49. Ngâm một lá Al có khối lượng 10 gam vào dung dịch Cu2+, sau một thời gian lấy lá Al
ra cân lại thấy khối lượng là 23,8 gam. Tính phần trăm khối lượng của Al và của Cu có trong lá
Al sau phản ứng.
A. 80,67% Cu và 19,33% Al
B. 80,5% Cu và 19,5% Al
C. 80,6% Cu và 19,4% Al
D. 80,55% Cu và 19,45% Al
Câu 50. Ngâm một lá Zn trong dung dịch chứa 2.24 gam ion kim loại có điện tích 2+ trong muối
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sunfat. Sau phản ứng khối lượng lá Zn tăng thêm 0,94 gam. Xác định ion kim loại
A. Mg2+
B. Fe2+
C. Cd2+
D. Ca2+
Câu 51. Hòa tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 thu được 6,84 gam muối sunfat.
Hãy xác định tên kim loại đã dùng
A. Ca
B. Al
C. Fe
D. Mg
Câu 52. Có những pin điện hoá được ghép bởi các cặp oxi hoá - khử chuẩn sau:
a) Ni2+/Ni và Z2+/Zn
b) Cu2+/Cu và Hg2+/Hg
c) Mg2+/Mg và Pb2+/Pb.
Điện cực dương của các pin điện hoá là:
A. Pb, Zn, Hg
B. Ni, Hg, Pb
C. Ni, Cu, Mg
D. Mg, Zn, Hg
Câu 53. Tìm câu sai
A. Trong hai cặp oxi hoá - khử sau: Al3+/Al và Cu2+/Cu, Al3+ không oxi hoá được Cu
B. Để điều chế Na, người ta điện phân dung dịch NaCl bão hoà trong nước
C. Hầu hết các kim loại khử được N+5 và S+6 trong axit HNO3, H2SO4 xuống số oxi hoá thấp hơn.
D. Au tan trong nước cường toan.

CHƢƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
A- TÓM TẮT KIẾN THỨC:
Bài 25: KIM LOẠI KIỀM
I. VỊ TR – CẤU H NH ELECTRON
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- Vị trí: IA = Li Na K Rb Cs Ra (phóng xạ)
- Cấu hình: …ns1
II. T NH CHẤT VẬT L
- to sôi, to nóng chảy thấp.
- khối lượng riêng nhỏ (nhẹ nhất là Li)
- độ cứng thấp (mềm nhất là Cs)
III. T NH CHẤT HÓA HỌC
- Tính khử mạnh nhất cso với các kim loại cùng chu kì
M → M++ e
Tính khử tăng dần từ Li
Cs
1. Tác dụng với phi kim(Cl2, O2, S)
2. Tác dụng với axit: HCl, H2SO4 lo ng
muối H2
2M + 2HCl 
 2MC l + H2
2M + H2SO4 
 M2SO4 + H2
3. Tác dụng với nƣớc:
2M + 2H2O 
 2MOH + H2
IV. ĐIỀU CHẾ: Điện phân nóng chảy muối halogen
dpnc
2MCl 
 2M + Cl2
H P CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NATRI
I. NATRI HIĐROXIT (NaOH)
- Tính bazơ mạnh.
- Điều chế:
dpdd
 2 NaOH + H2 + Cl2
2NaCl +
2H2O 
cvn
II. NATRI HIĐROCACBONAT (NaHCO3)
- Dễ bị phân huỷ bởi nhiệt..
t
NaHCO3 
 Na2CO3 + H2O + CO2
- Tính lưỡng tính.
- Dung dịch có môi trường bazơ
III. NATRI CACBONAT (Na2CO3)
- Dung dịch có môi trường bazơ .
- Tác dụng với axit 
 CO2
IV- KALI NITRAT (KNO3)
- Dễ bị nhiệt phân.
t
 2KNO2 + O2
2KNO3 
o

o

B- BÀI TẬP:
Câu 1: Cation R+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . R là:
A. Al
B. Na
C. Fe
D. Fe
Câu 2: Kim loại nào sau đây khi cho vào dd CuSO4 không tạo kết tủa màu xanh lam ?
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A. Li
B. Mg
C. Na
D. K
Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng : NaCl 
NaOH
 X 

X có thể là :
A. Na
B. Na2O
C. Na2CO3
D. Na
Câu 4: Nhóm mà các chất đều tan trong nước tạo dd kiềm là
A. Na2O, K2O, BaO
B. K2O, BaO, Al2O3
C. Na2O, Fe2O3, BaO
D. Na2O, K2O, MgO
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 2,76 gam kim loại kiềm vào H2O dư. Sau phản ứng thu được 1,344
lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là:
A. Li
B. Na
C. K
D. Rb
Câu 6: Dãy kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là
A. Fe , Zn , Li , Sn .
B. Cu , Pb , Rb , Ag .
C. K , Na ,Ca , Ba .
D. Al , Hg , Cs . Sr .
Câu 7: Trường hợp Na+ bị khử là
A. Điện phân dung dịch NaCl
B. Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl
C. Điện phân NaCl nóng chảy .
D. Điện phân dung dịch NaNO3.
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam kim loại kiềm vào H2O, sau phản ứng thu được 8,4 gam
hiđroxit. Kim loại kiềm là:
A. Li
B. Na
C. K
D. Rb
Câu 9: Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn trong dung dịch có chứa :
A. Na2CO3 và NaHCO3
B. Na2CO3
C. NaHCO3
C. Na2CO3 và NaOH
Câu 10: Dung dịch có thể làm quỳ tím hóa xanh là
A. NaCl
B. Na2SO4
C. Na2CO3
D. NaNO3
Câu 11: Nhiệt phân hoàn toàn chất nào sau đây không tạo sản phẩm là các oxit kim loại ?
A. MgCO3
B. NaHCO3
C. Fe(OH)3
D. Mg(NO3)2
Câu 12: Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì ?
A. Ngâm chìm vào vào nước .
B. Ngâm chìm trong axit .
C. Ngâm chìm trong ancol etylic .
D. Ngâm chìm trong dầu hỏa .
Câu 13: Hòa tan m gam Na vào nước thu được dd A. Trung hòa dd A cần 100ml dd H 2SO4
1M. Tính m
A. 2,3g
B. 4,6g
C. 6,9g
D. 9,2g
+
2
6
+
Câu 14: Cation M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s 3p . M là cation:
A. Rb+
B. Li+
C. Na+
D. K+
Câu 15: Tính chất không phải của kim loại kiềm là
A. Có nhiệt độ nóng chảy thấp.
B. Có số oxi hoá +1 trong các hợp chất.
C. Kim loại kiềm có tính khử mạnh.
D. Độ cứng cao.
Câu 16: Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hoà tan 7,8 gam kali kim loại vào
36,2 gam nước là
A. 25,57%.
B. 12,79%.
C. 25,45%.
D. 12,72%.
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Câu 17: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,04 mol khí ở anot và 3,12
gam kim loại ở catot. Công thức phân tử của muối kim loại kiềm là
A. KCl.
B. NaCl.
C. LiCl.
D. RbCl.
Câu 18: Cho 200g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng để lấy khí CO2 sục
vào dung dịch chứa 60g NaOH. Khối lượng muối natri thu được là
A. 126g.
B. 12,6g.
C. 168g.
D. 16,8g.
Câu 19: Cho 0,53 g muối cacbonat của kim loại hoá trị I tác dụng với dd HCl dư thoát ra 112
ml khí CO2 (đktc) . Công thức phân tử của muối là
A. NaHCO3
B. KHCO3
C. Na2CO3
D. K2CO3
Câu 20: Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp
không đổi được 69g chất rắn. Thành phần % theo khối lượng của Na 2CO3 và NaHCO3 lần lượt
là
A. 84% ; 16%.
B. 16% ; 84%.
C. 32% ; 68%.
D. 68% ; 32%.
Câu 21: Cho 3,1g hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác
dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm. Khối lượng dd kiềm là
A. 48g.
B. 4,8g.
C. 24g.
D. 2,4g.
Câu 22: Cho 4,6 gam Na vào nước thu được 200 ml dung dịch A. Nồng độ mol/l của dung
dịch A là:
A. 0,5M
B. 1,0M
C. 2,0M
D. 1,5M
Câu 23: Muối dễ bị mhiệt phân trong các muối sau là:
A. NaHCO3
B. LiCl
C. Na2CO3
D. KBr
Câu 24: Kim loại kiềm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. ns1
B. ns2
C. ns2 np1
D. ns2 np5
Câu 25: Công thức tổng quát của oxit kim loại kiềm là:
A. MO
B. M2O3
C. M2O
D. MO2
Câu 26: Phương pháp điều chế kim loại kiềm là:
A. thủy luyện
B. điện phân dung dịch
C. nhiệt luyện
D. điện phân nóng chảy
Câu 27: Dung dịch tạo kết tủa với dung dịch Na2CO3 là:
A. KCl
B. KOH
C. NaNO3
D. CaCl2
Câu 28: Hợp chất có tính lưỡng tính là:
A. Na2CO3
B. K2CO3
C. NaHCO3
D. KNO3
Câu 29: Cho các dung dịch FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3, tổng số dung dịch tác dụng với dung
dịch NaOH tạo kết tủa là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 30: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc
là:
A. 0,672 lít
B. 0,224 lít
C. 0,336 lít
D. 0,448 lít
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BÀI 26: H P CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI
I. CANXI HIDROXIT
- Ca(OH)2 rắn = vôi tôi, dung dịch gọi là nước vôi trong
- Ca(OH)2 mang tính chất một bazo
Ca(OH)2 + CO2
CaCO3 + H2O (nhận biết khí CO2)
ng d ng: Sx NH3, clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng
II. CANXI CABONAT
- Bị phân hủy ở 1000oC: CaCO3
CaO(vôi sống) + CO2
- CaCO3 tan được trong nước khi có mặt CO2
CaCO3 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2 (ch t n tại trong dung dịch)
o
Khi t , giảm P CO2 thì Ca(HCO3)2 bị phân hủy giải thích hiện tượng thạch nh , cặn
trong ấm
- Trong tự nhiên CaCO3 có: đá vôi, đá hoa, đá phấn, v các loài ốc, s ,...
- Ứng dụng: nhiều trong xây dựng, sản xuất ximăng
III. CANXI SUNFAT
Canxi sunfat thạch cao
Thạch cao sống
CaSO4.2H2O

160oC

thạch cao nung
CaSO4.H2O

350oC

thạch cao khan
CaSO4

NƢ C CỨNG
I. KH I NIỆM: Chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+
II. PH N LOẠI ( 3 loại)
1. Tạm th i: Chứa anion HCO3chứa 2 muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2
Tạm thời vì: đun sôi muối phân hủy làm mất độ cứng của nước
2. Vĩnh cửu: Chứa anion: Cl-, SO42- chứa 4 muối: CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4
3. Toàn phần = tạm th i + Vĩnh cửu
III. T C HẠI
- Tốn nhiên liệu gây nổ
- Giảm lưu lượng nước trong ống dẫn
- Tốn xà phòng, quần áo mau hư
- Giảm hương vị của trà, nấu lâu chín và giảm mùi thức ăn.
IV. C CH LÀM MỀM NƢ C CỨNG
1. Nguyên tắc: Giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+
2. Phƣơng pháp
a. Phƣơng pháp kết tủa
- Đun
mất độ cứng tạm thời
- Dùng hóa chất: Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4
b. Phƣơng pháp trao đ i ion
B- BÀI TẬP:
Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
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Câu 2: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ
lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có
môi trường kiềm là
A. Be, Na, Ca.
B. Na, Ba, K.
C. Na, Fe, K.
D. Na, Cr, K.
Câu 4: Để phân biệt hai dung dịch KNO3 và Mg(NO3)2 đựng trong hai lọ riêng biệt, ta có thể
dùng dung dịch
A. HCl.
B. NaOH.
C. NaCl.
D. MgCl2.
Câu 5: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là:
A. Be.
B. Na.
C. Ba.
D. K.
Câu 6: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là:
A. Sr, K.
B. Na, Ba.
C. Be, Al.
D. Ca, Ba.
Câu 7: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là:
A. NaCl.
B. NaHSO4.
C. Ca(OH)2.
D. HCl.
Câu 8: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2.
B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
C. điện phân dung dịch CaCl2.
D. điện phân CaCl2 nóng chảy.
Câu 9: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là
A. NaOH.
B. Na2CO3.
C. BaCl2.
D. NaCl.
Câu 10: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion:
A. Cu2+, Fe3+. B. Al3+, Fe3+.
C. Na+, K+.
D. Ca2+, Mg2+.
Câu 11: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là
A. Na2CO3 và HCl. B. Na2CO3 và Na3PO4. C. Na2CO3 và Ca(OH)2. D. NaCl và Ca(OH)2.
Câu 12: Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh
nhất là
A. NaOH.
B. Mg(OH)2.
C. Fe(OH)3.
D. Al(OH)3.
Câu 13: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. Na2O và H2O.
B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.
C. dung dịch AgNO3 và dung dịch CaCl2.
D. dung dịch NaOH và HCl
Câu 14: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng.
B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện.
D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 15: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng.
B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện.
D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.
Câu 16: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở
nhiệt độ thường là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 17: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch
A. HNO3.
B. HCl.
C. Na2CO3.
D. KNO3.
Câu 18: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc).
Tên của kim loại kiềm thổ đó là:
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A. Ba.
B. Mg.
C. Ca.
D. Sr.
Câu 19:.Cho 4 gam kim loại Ca tan trong nước dư, sau phản ứng thu được V lít khí (đktc). Giá
trị của V là:
A. 2,24 lít
B. 1,12 lít
C. 3,36 lít
D. 4,48 lít
Câu 20: Cho 10 ml dung dịch muối Canxi tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư tách ra một kết
tủa, lọc và đem nung kết tuả đến lượng không đổi còn lại 0,28 gam chất rắn. Khối lượng ion
Ca2+ trong 1 lít dung dịch đầu là
A. 10 gam
B. 20 gam.
C. 30 gam.
D. 40 gam.
Câu 21: Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO2
(đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là:
A. 2,0 gam và 6,2 gam
B. 6,1 gam và 2,1 gam
C. 4,0 gam và 4,2 gam
D. 1,48 gam và 6,72 gam
Câu 22: Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M. Phản ứng kết thúc thu được bao
nhiêu gam kết tủa?
A. 20 gam.
B. 30 gam.
C. 40 gam.
D. 25 gam.
Câu 23: Dẫn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 25 gam kết tủa và dung dịch
X, đun nóng dung dịch lại thu thêm được 5 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là
A. 7,84 lit
B. 11,2 lit
C. 6,72 lit
D. 5,6 lit
Câu 24: Phản ứng giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động là
t
A. CaCO3 + 2HCl  CaCl2+H2O+CO2
B. CaCO3 
CaO + CO2

t
C. Ca(HCO3)2 
D. CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2
 CaCO3 + H2O + CO2
Câu 25: Cho 4,48lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ từ từ vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M . Khối
lượng kết tủa thu được là (cho Ca=40 O=16, H=1, C=12)
A. 10g
B. 20g
C. 15g
D. 5g
0

NHÔM
I. VỊ TR – CẤU H NH ELETRON
- Vị trí: : 13; Chu kỳ: 3; Nhóm: IIIA ; - Cấu hình: ...3s23p1
II. T NH CHẤT HÓA HỌC
- Tính khử mạnh (ch sau L nhóm A, A) - Nhƣ ng 3e: M → M3+ + 3e
1. Tác dụng với phi kim (O2, Cl2)
2Al + 3Cl2
2AlCl3 ; 4Al + 3O2
2Al2O3 (to)
Ch : Al bền trong không khí do có lớp màng o it Al2O3) bảo vệ
2. Tác dụng với axit
a. HCl, H2SO4 loãng
muối + H2
2Al + 6HCl
2AlCl3 + 3H2 ; 2Al + 3H2SO4
Al2(SO4)3 + 3H2
a. H2SO4 đặc, nóng; HNO3
muối + sản phẩm khử + H2O
Ch : Al thu đ ng trong H2SO4 và HN 3 đặc ngu i
3. Tác dụng với oxit kim loại phản ứng nhiệt nhôm
2Al + Fe2O3
Al2O3 + 2Fe
ng d ng phản ứng trên hàn đƣ ng ray
4. Tác dụng với nƣớc
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- Al không phản ứng với nước vì có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ
- Nếu phá vỡ lớp màng oxit thi Al phản ứng
2Al + 6H2O
2Al(OH)3 + 3H2
- Phản ứng dừng lại do Al(OH)3 không tan sinh ra
5. Tác dụng với dung dịch kiềm
Al tan được trong dung dịch kiềm là do
- Al2O3 bảo vệ tan ra ( do có tính lưỡng tính)
- Al phản ứng với nước
2Al + 6H2O
2Al(OH)3 + 3H2
- Al(OH)3 tan trong dd kiềm ( do có tính lưỡng tính)
Al(OH)3 + NaOH
NaAlO2 + 2H2O
3
2

Phƣơng tr nh t ng hợp: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2
III. TRẠNG TH I T NHI N – SẢN XUẤT
1. Tự nhiên:
- Al đứng thứ 2 (sau Oxi, Silic)
- Có trong: đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), mica (K2O.Al2O3.6SiO2), boxit (Al2O3.2H2O),
Criolit (3NaF.AlF3)
2. Điều chế: Điện phân nóng chảy Al2O3
dpnc
 4Al + 3 O2
2Al2O3 
criolit
Catot
Anot
Thêm criolit vào nhằm m c đích: + Hạ nhiệt độ nóng chảy ; + Tăng khả năng dẫn điện
+ Bảo vệ Al khỏi bị oxi hóa bởi oxi trong không khí
H P CHẤT CỦA NHÔM
I. NHÔM OXIT

II. NHÔM HIDROXIT

- Al(OH)3 chất rắn, kết tủa dạng keo
trắng
- Al(OH)3 có tính lƣ ng tính
Al(OH)3 + 3HCl
AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + NaOH
NaAlO2 + 2H2O
Chú : Al(OH)3 không tan được trong dd
NH3, trong axit cacbonic
t
 Al2O3 + 3H2O
2Al(OH)3 
Ch : Al(OH)3
↔
HAlO2.H2O
Dạng bazo
Dạng axit (axit aluminic)
(trội hơn)
Axit rất yếu ( yếu hơn axit cacbonic)
bị axit mạnh đẩy ra khỏi muối
- CO2 đẩy được gốc aluminat ra khỏi muối
NaAlO2 + CO2 + 2H2O
Al(OH)3 + NaHCO3
CO2 không hòa tan được Al(OH)3 nên phản ứng dừng lại ở kết tủa keo trắng
- Nếu sử dụng axit mạnh đẩy thì tạo kết tủa keo trắng sau đó tan ra
NaAlO2 + HCl + 2H2O
Al(OH)3 + NaCl

1. Tính chất
- Al2O3 có tính lƣ ng tính
Al2O3 + 6HCl
2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 2NaOH
2NaAlO2 + H2O
2.
Ứng dụng
- Đồ trang sức
- Xúc tác trong hóa hữu cơ

o
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III. NHÔM SUNFAT
- Công thức ph n chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O
Thay K+=Na+,Li+,NH4+ ph n nhôm
ng dụng: trong nƣớc, ngành da, nhuộm, giấy

B- BÀI TẬP:
Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 2: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:
A. Na2SO4, KOH. B. NaOH, HCl.
C. KCl, NaNO3.
D. NaCl, H2SO4.
Câu 3: Nhận định không phù hợp với nhôm là:
A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.
B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.
C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.
D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.
Câu 4: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch
A. NaOH loãng.
B. H2SO4 đặc, nguội.
C. H2SO4 đặc, nóng. D. H2SO4 loãng.
Câu 5: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch
A. Mg(NO3)2.
B. Ca(NO3)2.
C. KNO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 6: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng pirit.
B. quặng boxit.
C. quặng manhetit. D. quặng đôlômit.
Câu 7: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?
A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.
C. Mg, Al2O3, Al. D. Fe, Al2O3, Mg.
Câu 8: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. Ag.
B. Cu.
C. Fe.
D. Al.
Câu 9: Chất có tính chất lưỡng tính là:
A. NaCl.
B. Al(OH)3.
C. AlCl3.
D. NaOH.
Câu 10: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng:
A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.
Câu 11: Chất không có tính chất lưỡng tính là:
A. NaHCO3.
B. AlCl3.
C. Al(OH)3.
D. Al2O3.
Câu 12: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng
nhiệt nhôm?
A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng
B. Al tác dụng với Cr2O3 nung nóng.
C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng
D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng
Câu 13: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
C. chỉ có kết tủa keo trắng.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 14: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là
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A. có kết tủa nâu đỏ.
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.
C. có kết tủa keo trắng.
D. dung dịch vẫn trong suốt.
Câu 15: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết
thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là (Cho Al = 27)
A. 3,36 lít.
B. 2,24 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.
Câu 16: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc).
Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là (Cho Al = 27)
A. 2,7 gam.
B. 10,4 gam.
C. 5,4 gam.
D. 16,2 gam.
Câu 17: Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm
0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là:
A. 8,1 gam.
B. 1,53 gam.
C. 1,35 gam.
D. 13,5 gam.
Câu 18: Cần bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ với nhôm thu được 26,7 gam muối:
A. 21,3 gam
B. 12,3 gam
C. 13,2 gam
D. 23,1 gam
Câu 19: 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít
khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là
A. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3
B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3
C. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3
D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3
Câu 20: Xử lý 9 gam hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc, nóng (dư) thoát ra 10,08 lít
khí (đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % của Al trong
hợp kim là
A. 75%.
B. 80%.
C. 90%.
D. 60%.
Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2
(đktc). Nếu cũng cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được
6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim là:
A. 69,2%.
B. 65,4%.
C. 80,2%.
D. 75,4%.
Câu 22: Cho m gam nhôm tan trong dung dịch HCl dư sinh ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị m
bằng:
A. 4,05 gam
B. 2,70 gam
C. 2,24 gam
D. 3,36 gam
Câu 23: Đốt nóng hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 với lượng vừa đủ để phản ứng nhiệt nhôm
xảy ra hoàn toàn. Các chất thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
4,032 lít H2 đktc. Khối lượng của hỗn hợp ban đầu là ( cho Al=27, Fe=56, O=16):
A. 7,425g
B. 13,5g
C. 46,62g
D. 18,24 g
Câu 24: Cho phản ứng:Al + H2O + NaOH  NaAlO2 + 3/2H2. Chất tham gia phản ứng đóng
vai trò chất oxi hoá là chất nào?
A. Al
B. H2O
C. NaOH
D. NaAlO2
Câu 25: Để làm kết tủa hoàn toàn nhôm hiđroxit từ dung dịch Al2(SO4)3 cần dùng một lượng
dư dung dịch:
A. BaCl2
B. NaOH
C. Ca(OH)2
D. NH3
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Đ P N ESTE – LIPIT
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Đ P N CACBOHIĐRAT
1

2

3
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Đ P N AMIN.
1
A

2
B

3
C

4
A

5
B

6
A

7
B

8
D

9
B
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Đ P N AMINOAXIT.
1
C

2
C

3
C

4
A

5
D

6
A

7
B

8
C

9
B

10
A

11
B

12
A

13
A

14
B

13
D

14
B

15
A

16
B

Đ P N PEPTIT VÀ PROTEIN.
1
D

2
C

3
B

4
B

5
A

6
A

7
C

8
D

9
C

10
D

11
B

12
B

Đ P N POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
1
A
21
C

2
D
22
C

3
B
23
A

4
D
24
C

5
C
25
D

6
B
26
A

7
B
27
A

8
C
28
C

9
B
29
D

10
B
30
B

11
B
31
A

12
A
32
A

13
D
33
B

14
C
34
B

15
B
35
C

16
A
36
A

17
C
37
C

18
D
38
C

19
D
39
A

20
A
40

Đáp án đại cƣơng về kim loại
1
D
11
B
21
B
31
B
41
C
51
C

2
D
12
A
22
C
32
B
42
A
52
B

3
B
13
B
23
B
33
D
43
D
53
B

4
B
14
D
24
A
34
D
44
B

5
B
15
C
25
C
35
A
45
D

6
D
16
A
26
B
36
B
46
A

7
B
17
C
27
B
37
A
47
B

8
A
18
C
28
B
38
A
48
C

9
B
19
C
29
C
39
B
49
D

10
C
20
C
30
A
40
D
50
C

Đáp án kim loại kiềm
Câu 1
B

Câu 2
B

Câu 3
D

Câu 4
A

Câu 5
B
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C
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Câu 11
B
Câu 21
B

Câu 12
D
Câu 22
B

Câu 13
B
Câu 23
A

Câu 1
B
Câu 11
B
Câu 21
C

Câu 2
A
Câu 12
A
Câu 22
A

Câu 3
B
Câu 13
B
Câu 23
A
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