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Câu 1. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?  

A. Vonfam. B. Crom. C. Sắt. D. Đồng. 

Câu 2. Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác, ở điều kiện thường, X là 

chất lỏng. X là  

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

Câu 3. Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là: 

A. Al, Mg, Fe. B. Fe, Al, Mg. C. Fe, Mg, Al. D. Mg, Fe, Al. 

Câu 4. Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là 

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

Câu 5. Kim loại nào sau đây không tan trong nước? 

A. Na. B. Be. C. Ca. D. Ba. 

Câu 6. Chất thường được dùng để khử chua đất trong sản xuất nông nghiệp là 

A. CaSO4. B. CaCO3. C. CaO D. CaCl2. 

Câu 7. Al2O3 tác dụng được với dãy các chất nào sau đây? 

A. Na2SO4, HNO3 B. NaCl, NaOH. C. HNO3, KNO3 D. HCl, NaOH. 

Câu 8. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nào sau đây: 

A. AlCl3. B. Al(OH)3. C. Al2O3. D. NaAlO2. 

Câu 9. Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại nào sau đây: 

A. Zn  B. Sn  C. Cr  D. Ag 

Câu 10. Cho dung dịch FeCl2 phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được kết tủa X. Kết tủa X là 

A. Ag  B. AgCl và Ag C. Fe và Ag  D. AgCl 

Câu 11. Thành phần chính của quặng hematit đỏ là 

A. FeCO3.  B. Fe2O3.nH2O.  C. Fe3O4.  D. Fe2O3. 

Câu 12. Cấu hình electron của ion Cr3+ là 

A. [Ar]5d5  B. [Ar]3d3  C. [Ar]3d2  D. [Ar]3d4 

Câu 13. Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây? 

A. CrO3.  B. K2Cr2O7.  C. CrSO4. D. Cr2O3. 

Câu 14. X là một chất khí rất độc, gây ngạt do kết hợp với hồng cầu tạo ra hợp chất bền, làm hồng cầu 

mất khả năng vận chuyển oxi đến các tế bào. Y là khí gây ra hiện tượng mưa axit (là hiện tượng mưa có 

độ pH dưới 5,6, gây tác hại rất lớn đến con người và môi trường sống). Hai khí X và Y lần lượt là 

A. CO và SO2.  B. CO và CO2.  C. CO2 và NO2.  D. CO2 và SO2. 

 Câu 15. Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta mạ 

vào mặt ngoài của ống thép kim loại nào sau đây ? 

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

Câu 16. Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch FeSO4 thành Fe là 

A. Cu. B. Ca. C. Ba. D. Mg. 

Câu 17. Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO  (là sản phẩm khử 

duy nhất của N+5). Giá trị của x là 

A. 0,15. B. 0,25. C. 0,10. D. 0,05. 

Câu 18. Lần lượt cho mẫu Ba vào lượng dư các dung dịch: K2SO4 ; NaHCO3, HNO3, NH4Cl  . Số trường 

hợp có xuất hiện kết tủa là 

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

Câu 19. Hòa tan m gam kim loại Na vào nước, thu được dung dịch X. Trung hòa X cần vừa đủ 100 ml 

dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là 

A. 2,3. B. 4,6. C. 6,9. D. 9,2. 

Câu 20. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu 

được 3,36 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là: 

A. 7,8. B. 10,2. C. 12,9. D. 5,4. 

 

 

  



Câu 21. Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2 ; CuSO4 ; AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa 

đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X. Chất rắn X gồm: 

A. FeO, CuO, BaSO4  B. Fe2O3, CuO, Al2O3  

C. FeO, CuO, Al2O3  D. Fe2O3, CuO, BaSO4 

Câu 22. Để khử hoàn toàn 35,2 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 4,48 lít khí CO 

(đktc). Khối lượng sắt thu được là: 

A. 32gam  B. 34gam  C. 36gam  D. 30gam 

 Câu 23. Một cốc nước có chứa các ion: K+ (0,01 mol), Na+ (0,01 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 

mol), Cl- (0,02 mol), HCO3
- (0,10 mol) và SO4

2- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc  

 A. có tính cứng vĩnh cửu.  B. có tính cứng tạm thời.  

 C. có tính cứng toàn phần.  D. là nước mềm.  

Câu 24. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl 

loãng : 

A. AlCl3.       B. Fe(NO3)2.                   C. Cr2O3.    D. NaAlO2. 

Câu 25. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch? 

A. NH4Cl và AgNO3. B. NaOH và NaAlO2. C. AlCl3 và KOH. D. Na2S và FeCl2. 

Câu 26. Chất X có một số tính chất sau: 

- Tan tốt  trong nước, tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 

- Tác dụng với dung dịch HCl có bọt khí sinh ra. 

Chất X là 

 A. Na2CO3. B. NaHSO4. C. NaHCO3 D. NaOH. 

Câu 27. Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol 

H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH và NaHCO3. Số chất tác dụng 

được với dung dịch X là   

A. 7 .                                                B. 6.                                    C. 5.                  D. 4. 

 Câu 28. Thí nghiệm nào sau đây tạo ra hợp chất sắt(III)? 

 A. Cho Fe vào dung dịch CuSO4. 

 B. Cho dung dịch FeSO4 tác dụng với dung dịch HNO3. 

 C. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

 D. Nung nóng hỗn hợp bột Fe và S. 

Câu 29. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Mg(HCO3)2. 

(b) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch Al(NO3)3. 

(c) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl3. 

(d) Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4. 

(e) Sục x mol khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,25x mol Ba(OH)2 và 0,45x mol NaOH. 

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là 

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

Câu 30. Cho các phát biểu sau:   

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ  đều tan tốt trong nước. 

(b) Thạch cao nung được sử dụng để bó bột trong y học. 

(c) Cho bột Al dư vào dung dịch FeCl3, phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa AlCl3 và FeCl2. 

(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa. 

(e) Các kim loại kiềm khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường và giải phóng khí hiđro. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 31. Hoà tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít 

khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 39,40. B. 19,70. C. 78,80. D. 49,25. 

 

 

 



Câu 32. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO 

(sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là  

A. 8,0.                                    B. 10,8.                        C. 8,4.                        D. 5,6. 

 Câu 33. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu 

được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 

gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là 

 A. 6,72. B. 9,52.  C. 3,92.  D. 4,48.  

Câu 34. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được dung dịch trong suốt X. Thêm 

dung dịch HCl 1M vào dung dịch X nhận thấy khi bắt đầu xuất hiện kết tủa thì thể tích dung dịch HCl 

1M đã thêm vào là 100 ml, còn khi cho  200 ml hoặc 600 ml dung dịch HCl 1M thì đều thu được a gam 

kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là 

A.7,8 và 19,5   B. 15,6 và 19,5     C. 7,8 và 39          D. 15,6 và 27,7 
Câu 35. Trộn 8,1 gam bột Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu 

được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3 khuấy đều 

cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa ion NH 4

+
) và 0,275 mol hỗn hợp 

khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam 

kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là 

A. 76,70%. B. 41,57%.         C. 51,14%.              D. 62,35%. 

 

  

 


