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CHƢƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 

Oxit, Axit, Bazơ, Muối: 

  -Tính chất. 

  -Điều chế. 

CHƢƠNG II: KIM LOẠI 

1.Tính chất của kim loại. Dãy hoạt động hóa học của kim loại. 

2.Tính chất, sản xuất3: Nhôm, sắt. 

3.Gang, Thép. 

CHƢƠNG 3: PHI KIM 

1.Tính chất của phi kim, độ mạnh yếu của phi kim. 

2.Tính chất, điều chế clo. 

3.Các dạng thù hình, tính chất của cacbon. 

DẠNG BÀI TẬP 

1.Chuỗi phản ứng. 

2.Nhận biết: Dung dịch; Kim loại; Khí. 

3.Hiện tƣợng phản ứng và viết phƣơng trình phản ứng. 

4.Các cặp chất tác dụng với nhau. 

5.Dạng toán: áp dụng các công thức: C%, CM, n, m, V, D. 

  a.Xác định công thức hóa học theo phƣơng trình phản ứng. 

  b.Toán lƣợng dƣ. 

  c.Toán hỗn hợp (2 phƣơng trình hóa học, không giải hệ phƣơng trình) 

 

BÀI TẬP THAM KHẢO 

 

A.TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): 

a) S  )1(  SO2  )2(  SO3  )3(  H2SO4  )4(  Na2SO4  )5(  BaSO4 

b) SO2  )1(  Na2SO3  )2(  Na2SO4  )3(  NaOH  )4(  Na2CO3. 

c) CaO  CaCO3  CaO  )3(  Ca(OH)2  )4(  CaCO3  )5(  CaSO4  

d) Fe  )1(  FeCl3  )2(  Fe(OH)3  )3(  Fe2O3  )4(  Fe2(SO4)3  )5(  FeCl3. 

e) Fe  )1(  FeCl2  )2(  Fe(NO3)2  )3(  Fe(OH)2  )4(  FeSO4.  

f) Cu  )1(  CuO  )2(  CuCl2  )3(  Cu(OH)2  )4(  CuO  )5(  Cu  )6(  CuSO4  )6( Cu 

g) Al2O3  )1(  Al  )2(  AlCl3  )3(  NaCl  )4(  NaOH  )5(  Cu(OH)2.  

h) NaCl  )1(  NaOH  )2(  NaHCO3  )3(  Na2CO3  )4( CaCO3  )5(  CaCl2  )6(  AgCl. 

i) Cl2  )1( HCl  )2( NaCl  )3( NaOH  )4( NaClO 

Bài 2: Nêu hiện tƣợng quan sát đƣợc và viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): 

1. Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dƣ) 

2. Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc, nguội. 

3. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4. 

4. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3. 

5. Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chƣá dd NaOH có để sẵn 1 mẫu giấy quỳ tím. 

6. Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. 

7. Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ. 

8. Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl. 

9. Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl. 

10. Đốt nóng đỏ một đoạn dây sắt  cho vào bình chứa khí oxi. 

 )1(  )2(



11. Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. 

12. Cho Na(r) vào cốc nƣớc có pha phenolphtalein. 

13. Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn. 

14. Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2. 

15. Đốt sắt trong khí Clo. 

Bài 3: Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch sau:  

a) H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2. b) NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4. 

Bài 4: Bằng phƣơng pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch:  

a) CuSO4, AgNO3, NaCl. 

b) NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. 

c) KOH, K2SO4, K2CO3, KNO3. 

Bài 5: Hãy nêu phƣơng pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau: 

a) Al, Fe, Cu. 

b) Al, Ag, Mg. 

Bài 6: Hãy nêu phƣơng pháp hóa học để nhận biết các khí sau:  

 a)HCl, Cl2, O2.                                                                              b) CO, CO2,O2. 

Bài 7: Cho các chất sau, cặp chất nào tác dụng với nhau từng đôi một, viết phƣơng trình hóa học của 

phản ứng:  

a.Na2SO4, BaCl2, H2SO4, SO2, Fe2O3, KOH. 

b.Fe, CuCl2, Cl2, H2, HCl, Cu 

Bài 8: Trung hòa dd KOH 2M bằng 250ml HCl 1,5M. 

a) Tính thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng. 

b) Tính nồng độ mol của dd muối thu đƣợc sau phản ứng. 

c) Nếu thay dd KOH bằng dd NaOH 10% thì cần phải lấy bao nhiêu gam dd NaOH để trung hòa hết 

lƣợng axit trên. 

Bài 9: Cho dd NaOH 2M tác dụng hoàn toàn với 3,36l khí clo (đktc). 

a) Tính thể tích dd NaOH tham gia phản ứng. 

b) Tính nồng độ các chất sau phản ứng. (Giả thuyết cho thể tích dd thay đổi không đáng kể). 

Bài 10: Hòa tan 21,1g hỗn hợp A gồm Zn và ZnO bằng 200g dd HCl (vừa đủ) thu đƣợc dd B và 4,48 

l khí H2. 

a) Xác định khối lƣợng mỗi chất có trong hỗn hợp A. 

b) Tính C% của dd HCl đã dùng. 

c) Tính khối lƣợng muối có trong dd B. 

Bài 11: Cho 21g hỗn hợp bột nhôm và nhôm oxit tác dụng với dd HCl dƣ làm thoát ra 13,44 l khí 

(đktc). 

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lƣợng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 

b) Tính thể tích dd HCl 36% (D = 1,18g/ml) để hòa tan vừa đủ hỗn hợp đó. 

Bài 12: Cho 15,75g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dƣ, thu đƣợc 33,6l khí (đktc). 

a) Tính khối lƣợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. 

b) Tính khối lƣợng dd muối thu đƣợc. 

Bài 13: Cho 10g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dd H2SO4 loãng dƣ. Lọc lấy phần chất rắn không 

tan cho phản ứng với dd H2SO4 đặc, nóng thu đƣợc 1,12 l khí (đktc). Tính thành phần % về khối 

lƣợng mỗi chất rắn trong hỗn hợp đầu. 

Bài 14: Dẫn từ từ 3,136 l khí CO2 (đktc) vào một dd có hòa tan 12,8g NaOH, sản phẩm là muối 

Na2CO3. 

a) Chất nào đã lấy dƣ, dƣ bao nhiêu lít (hoặc gam)? 

b) Tính khối lƣợng muối thu đƣợc. 

Bài 15: Cho 3,92g bột sắt vào 200ml dd CuSO4 10% (D = 1,12g/ml). 

a) Tính khối lƣợng kim loại mới tạo thành. 

b) Tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng. (Giả thuyết cho thể tích dd thay đổi không 

đáng kể). 



Bài 16: Cho 9,2g một kim loại A phản ứng với khí clo (dƣ) tạo thành 23,4g muối. Xác định tên kim 

loại A, biết A có hóa trị I. 

Bài 17: Cho 0,6g một kim loại hóa trị II tác dụng với nƣớc tạo ra 0,336 l khí H2 (đktc). Tìm  kim loại  

Bài 18: Cho 5,4 g một kim loại A có hóa trị III phản ứng với khí clo dƣ tạo thanh 26,7 gam muối. 

a. Xác định kim loại A. 

b. Cho lƣợng muối tạo thành ở trên tác dụng với dung dịch AgNO3 34 %. Tính khối lƣợng dung 

dịch AgNO3 cần dùng để phản ứng hết với lƣợng muối thu đƣợc ở trên. 

B.TỰ LUẬN 
Câu 1: Nhóm các bazơ nào đều bị nhiệt phân hủy thành oxit bazơ và nƣớc: 

a) KOH, NaOH, Ba(OH)2. 

b) Ca(OH)2 , Mg(OH)2, Fe(OH)2. 

c) Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2. 

d) Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2. 

Câu 2: Dãy chất nào đều tác dụng với dd H2SO4 loãng: 

a) KOH, HCl, BaSO4. 

b) BaCl2, Fe, NaOH. 

c) KOH, Fe2O3, Cu. 

d) SO2, HNO3, Ca(OH)2. 

Câu 3: Dãy kim loại nào sau đây tác dụng đƣợc với dd CuSO4: 

a) Al, Fe, Zn. b) Zn, Fe, Ag. c) Cu, Al, Fe. d) Ag, Cu, Au. 

Câu 4: Để phân biệt 2 dd Na2CO3 và Na2SO4, ngƣời ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây: 

a) BaCl2. b) HCl. c) NaOH. d) KNO3.

Câu 5: Để phân biệt 2 dd HCl và H2SO4 loãng, ngƣời ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây: 

a) AgNO3 hoặc Ba(OH)2. 

b) BaCl2 hoặc CaCl2. 

c) CuSO4 hoặc AgCl. 

d) NaOH hoặc Ba(OH)2. 

Câu 6: Phân biệt 2 dd NaOH và Ca(OH)2 ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây: 

a) Quỳ tím. 

b) Dd phenolphtalein. 

c) Khí CO2 . 

d) Dd H2SO4. 

Câu 7: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào xảy ra phản ứng hóa học: 

a) Fe + dd HCl. 

b) Cu + dd H2SO4 loãng. 

c) Zn + dd FeSO4. 

d) Cả a và c. 

Câu 8: Theo chiều giảm dần độ hoạt động hóa học của kim loại, dãy nào sau đây đúng: 

a) Zn, Fe, Al, Cu, Ag. 

b) Al, Zn, Fe, Cu, Ag. 

c) Fe, Cu, Zn, Ag, Au. 

d) Fe, Al, Cu, Mg, Pb. 

Câu 9: Khí SO2 đƣợc tạo thành từ phản ứng nào sau đây? 

a) K2SO3 + HCl. 

b) K2SO4 + H2SO4. 

c) NaOH + Na2SO3. 

d) CuCl2 + Na2SO3. 

Câu 10: Có thể điều chế FeCl2 từ phƣơng pháp nào sau đây? 

a) Cho Fe tác dụng với dd HCl. 

b) Cho bột FeO tác dụng với dd HCl. 

c) Cho bột Fe tác dụng với dd CuCl2. 

d) Cả 3 phƣơng pháp trên. 

Câu 11: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với dd NaOH ? 

a) HCl, CuSO4, Fe. 

b) Al, CuCl2, H2SO4. 

c) Al, BaCl2, CaCO3. d) FeO, HCl, 

Na2SO4. 

Câu 12: Dãy các kim loại nào phản ứng với nƣớc ở nhiệt độ thƣờng? 

a) Al, Fe, Cu. b) Na, Zn, Ag. c) Na, K, Ca. d) Fe, Zn, Ag. 

Câu 13: Để làm sạch Ag từ hỗn hợp các bột kim loại: Fe, Al, Cu, Ag, ngƣời ta dùng dung dịch: 

a) H2SO4 loãng. b) HCl. c) CuSO4. d) AgNO3. 

Câu 14: Kim loại nào sau đây có thể dùng để làm sạch dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là dd FeSO4? 

a) Al. b) Fe. c) Zn. d) Cu.

Câu 15: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn có thể điều chế đƣợc: 

a) Dd NaOH, khí Cl2. 

b) Dd NaOH. 

c) Na kim loại, khí CO2. 

d) Na kim loại, khí Cl2. 

Câu 16: Dãy chất nào sau đây đều là bazơ 

2 3 2A.SO ,SO ,MgO,Mg(OH)                                B. NaOH, KOH, NaHCO3 

C. NaOH, KOH, Cu(OH)2, Zn(OH)2                    D. H2S, HCl, HNO3, AgNO3 

Câu 17: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:  

 A. CaCl2 + Na2CO3                                        B. NaOH + HCl   



 C. NaOH + CuSO4                                         D. NaCl + CaCO3  

Câu 18: Có hiện tƣợng gì xảy ra khi cho dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2CO3:  

A. Tạo kết tủa trắng trong ống nghiệm           B. Có khí không màu, đồng thời có kết tủa trắng  

C. Chỉ có khí không màu thoát ra                   D. Hiện tƣợng không rõ ràng   

Câu 19: Khi điện phân dung dịch NaCl bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn, sản phẩm thu 

đƣợc là:  

A. NaOH, Cl2 ,H2                                               B. NaCl, NaClO, H2O     

C. NaCl, NaClO, H2                                          D. NaClO, H2 ,Cl2 

Câu 20: Cho 100 g NaOH vào dung dịch chứa 100 g HCl. Dung dịch sau phản ứng có giá trị:  

A. pH = 7               B. pH > 7                    C. pH < 7                   D. Không xác định đƣợc:   

Câu 21: Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây:   

A. CO2, NaOH, H2SO4, Fe                                B. NaOH, Fe, BaCl2, CuO  

C. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al                       D. NaOH, BaCl2, Fe 

 Câu 22: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt ngay các lọ hoá chất không nhãn: Cu(OH)2, 

Ba(OH)2, Na2CO3 :  

A. Dung dịch HCl       B. Dung dịch H2SO4       C. Dung dịch Na2SO4        D. KNO3  

Câu 23: Các bazơ không tan trong nƣớc bị nhiệt phân hủy tạo thành sản phẩm có:  

A. Kim loại              B. Oxit kim loại                    C. Oxit axit              D. Oxy  

Câu 24: Cho các dung dịch H2SO4, Ba(OH)2, NaOH, MgCl2. Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt đƣợc 

bao nhiêu dung dịch:  

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

Câu 25: Cho các bazơ: NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, Al(OH)3. Bazơ không tan trong nƣớc là:  

A. Al(OH)3            B. Ca(OH)2                      C. Ba(OH)2                  D. NaOH 

Câu 26: Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây:  

A. CO2, NaOH, H2SO4, Fe                                 C. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al  

B. NaOH, BaCl2, Fe, Al                                     D. NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4 

Câu 27: Khi cho một ít dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NaOH. Màu của dung dịch biến đổi 

nhƣ thế nào khi cho tiếp từ từ dung dịch HCl vào:  

A. Màu xanh từ từ xuất hiện                              C. Màu hồng mất dần  

B. Màu hồng từ từ xuất hiện                               

Câu 28: Một hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 có khối lƣợng 21,6g khi tác dụng với dung dịch HCl thu 

đƣợc 2,24l khí (đktc). Khối lƣợng Fe2O3 trong hỗn hợp là:(Biết Fe=56;O = 16) 

A. 16g                                B. 8g                                          C. 24g                       D. 32g 

Câu 29: Để phân biệt hai dd H2SO4 và Na2SO4 ngƣời ta dùng thuốc thử nào sau đây:  

A. Quỳ tím   B. Dung dịch phennolphlatein    C. Dung dịch BaCl2   D. Dung dịch NaOH 

Câu 30: Có những chất khí sau, khí nào làm đục nƣớc vôi trong:  

A. CO2 , CO               B. H2S, SO2                     C. CO2, SO2                    D. CO, SO2  

Câu 31: Một hỗn hợp gồm khí CO và CO2. Hãy chọn phƣơng pháp hoá học để thu đƣợc CO tinh 

khiết:  

A. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch HCl           B. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 

C. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3     D. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch CaCl2 

Câu 32: Đơn chất nào sau đây tác dụng với axit sunfunric loãng sinh ra chất khí:  

A. Cacbon                    B. Sắt                      C. Lƣu huỳnh                    D. Đồng  

Câu 33: Để làm khô khí CO2 có lẫn hơi nƣớc. Em chọn cách nào sau đây:  

A. Dẫn khí đi qua CaO mới nung                             B. Dẫn khí đi qua H2SO4 đặc  

C. Dẫn khí đi qua H2SO4 loãng                               D. Dẫn khí đi qua dung dịch Ca(OH)2  

Câu 34: Dung dịch axit clohydric phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây:  

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2                                  B. Mg(OH)2, Al, ZnO, NaOH  

C. NaOH, CuO, Ag, Zn                                           D. Al, ZnO, Fe(OH)2, BaSO4 

Câu 35: Để phân biệt axit sufuric và axít clohydric ta dùng thuốc thử: 

 A. Quỳ tím      B. Dung dịch phenolphaletin   

C. Dung dịch natrihydroxit  D. Dung dịch Bariclorua 

Câu 36: Sục khí SO2 vào nƣớc rồi cho quỳ tím vào dung dịch có hiện tƣợng: 



 A. Quỳ tím chuyển màu xanh  B. Quỳ tím chuyển màu đỏ  

C. Quỳ tím chuyển sang màu vàng D. Quỳ tím không chuyển màu 

Câu 37: Oxit nào sau đây đƣợc dùng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm:  

 A. SO2  B. CuO   C. CaO   D. Na2O 

Câu 38: Na2O tác dụng đƣợc với các chất trong dãy:  

 A. H2O, CO2, dung dịch HCl  B. SO3, NaCl, H2SO4     

C.H2O, NaOH, HCl    D. SO2, H2SO4, Ca(OH)2 

Câu 39: Phản ứng giữa axit với bazơ gọi là:  

 A. Phản ứng hoá hợp    B. Phản ứng thế  C.Phản ứng phân huỷ D. Phản ứng trao đổi 

Câu 40: Cho sơ đồ phản ứng Na2CO3 + HCl   NaCl + X + H2O. X là:  

 A. SO2         B. SO3          C. CO2              D. Cl2 

Câu 41: Các kim loại sau đây có tính kim loại giảm dần: 

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

Câu 42: Có thể đựng axit nào sau đây trong bình sắt: 

     A.HCl loãng       B.H2SO4 loãng       C. HNO3 đặc nguội        D.HNO3 đặc nóng 

Câu 43: Cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng, sản phẩm của phản ứng là: 

A. CuSO4, H2S, H2O              B. CuSO4, SO2, H2O 

C.CuSO4, S, H2O                    D.CuSO4, H2 

Câu 44:Ngƣời ta dùng dd nào sau đây để tách bột nhôm ra khỏi hỗn hợp với bột sắt: 

         A. HCl dƣ          B. CuSO4 dƣ          C.NaOH          D. NaOH dƣ 

Câu 45: Kim loại nào sau đây tác dụng với  dd H2SO4 loãng hay H2SO4 đặc nóng đều cho cùng một 

loại muối: 

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

Câu 46: Để nhận biết các dd: BaCl2, KNO3, Na2SO4, FeSO4 đựng trong các bình riêng rẽ, ta có thể 

dùng: 

        A.dd NaCl                   B. Dd NaOH                C.quỳ tím                   D. Cu 

Câu 47: Để bảo vệ kim loại kiềm ngƣời ta dùng: 

        A. nƣớc   B. rƣợu     C. dầu hỏa   D. dd H2SO4 đặc 

Câu 48. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là: 

          A. criolit   B. quặng boxit     C.điện       D. Than chì 

 Câu 49: Cho 12g Mg tan hết trong 600ml dd H2SO4 1M. sau khi phản ứng kết thúc thì: 

          A. Mg còn        B. H2SO4 còn       C. H2SO4 còn 0,1 mol        D. Mg còn 0,1 mol
 

Câu 50: Để loại bỏ CuCl2 khỏi hỗn hợp dung dịch AlCl3 và CuCl2 ta dùng: 

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

 

 



 


