
 

 

BÀI TẬP TỔNG ÔN LÝ THUYẾT Fe – Cr - Cu 

PHẦN I Cấu tạo –Công thức -Tính chất vật lý  

1.(TN-12)  Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm 

A. VIB.                            B. VIIIB.                      C. IIA.                          D. IA. 
2.(TN-12 )Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp? 

A.Na         B. Al          C. Cr                       D. Ca 

3.(TN-10 ) Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3 là 

 A. +4.                               B. +6.                            C. +2.                            D. +3. 

4.(TN-12) Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là 

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

5.(TN- 18)  Nguyên tố Cr có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây ? 

A. Cr2O3.                          B. CrO.                          C. Na2CrO4.                   D. Na2Cr2O7 

6.(TN- 18)  Nguyên tố Cr có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây ? 

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

7.(TN- 18)  Số oxi hóa của crom trong hợp chất K2Cr2O7 là  

A. +4.                               B. +6.                            C. +2.                              D. +3. 
8.(TN- 07)  Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là 

A. Fe2O3.                          B. FeO.                          C. Fe(OH)3.                   D. Fe(OH)2 

9.(TN-13)  Công thức hóa học của kali đicromat là 

A. KCl.                            B. K2CrO4                     C. K2Cr2O7.                  D. KNO3. 

10. (TN-10) Cho dãy các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là 

A. Fe                               B. Mg                              C. Cr                             D. Na 

PHẦN II. Tính chất hóa học kim loại :  

11.(TN-10 ) Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch 

A. CuSO4                        B. Na2CO3                      C. CaCl2                         D. KNO3 

12.(TN-18 ) Kim loại Fe  Không phản ứng với dung dịch 

A. AgNO3                        B. CuSO4                     C. HCl                              D. NaNO3 

13.(TN-18 ) Ở nhiệt độ thường kim loại Fe phản ứng được với dung dịch 

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

14. (TN-10) Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)? 

 A. Dung dịch HNO3 (loãng, dư).                          B. Dung dịch H2SO4 (loãng).   

C. Dung dịch HCl.                                                 D. Dung dịch CuSO4. 

15.(TN-12) Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại  tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là 

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

16. (TN- 07) Cho các kim loại : Fe, Al , Mg , Zn, Ag Số kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng  

là  

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

17. (TN- 10) Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl 

là 

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

18. (TN- 07)  kim loại không bị hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội nhưng tan trong dung dịch NaOH  

là  

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

19. (TN- 07) Dãy gồm các kim loại xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải  là :  

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

20. (TN- 07) Kim loại phản ứng được với dung dịch FeCl2 là : 

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

21.(TN- 07) Cho 4 dung dịch muối : Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2 , AgNO3 , Pb(NO3)2 . Kim loại nào dưới đây tác 

dụng được cả 4 dung dịch trên : 

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

22.(TN- 10) Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là: 



 

 

 A. Zn, Cu, K.               B. K, Zn, Cu.                     C. K, Cu, Zn.                  D. Cu, K, Zn. 

23.(TN-12): Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là: 

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

24. (TN- 13) Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch 

A. HNO3                       B. NaOH                           C. Fe2(SO4)3                   D. HCl 

25. (TN- 13)  Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là: 

A.Cu2+, Fe2+, Mg2+     B. Mg2+, Fe2+, Cu2+           C. Mg2+, Cu2+, Fe2+   D. Cu2+, Mg2+, Fe2+ 

26.(TN- 13)  Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch 

FeCl3 thu được kết tủa là 

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

27( TN-13) Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch? 

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

28( TN-13)  Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

A. FeCl3                         B. NaCl                             C. MgCl2                        D. ZnCl2 

PHẦN III. Tính chất hóa học hợp chất của Fe-Cr-Cu :  

29(TN-10) Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ? 

A. CO.                            B. Cr2O3.                           C. CuO.                           D. CrO3 

30 ( BT 09) Oxit nào sau đây thuộc loại oxit axit  :  

A. CaO                           B. Na2O                             C. K2O                             D. CrO3 

31(TN-17): Oxit nào sau đây là oxit axit? 

A. 𝐹𝑒2𝑂3     B. 𝐶𝑟2𝑂3            C. 𝐶𝑟𝑂3     D. FeO 

32(TN-18): Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính ? 

A. NaOH.                       B. Cr(OH)3.                       C. CrCl3.                          D. KOH 

33(TN-10) Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ? 

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

34(TN-17): Cho các chất sau: 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3, 𝐶𝑎𝐶𝑂3, 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 và 𝐴𝑙2𝑂3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch 

HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH 

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

35.( BT 08) Chất phản ứng dung dịch NaOH tạo kết tủa là  

A. KNO3                         B. FeCl3                            C. BaCl2                                        D. K2SO4  

36( BT 09)  Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện : 

A. kết tủa màu trắng xanh                                        B. kết tủa nâu đỏ sau đó tan        

C. kết tủa màu xanh lam                                          D. kết tủa màu nâu đỏ 

37(TN-17): Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 

A.Fe2O3     B. FeO                      C.Fe(OH)3  D. Fe3O4 

38(TN-18): Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 

A.Fe2O3     B. FeO                      C.Fe              D. Fe3O4 

39(TN-18): Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe2O3 

A.H2SO4     B. HCl                      C.NaOH              D. HNO3 

40(TN- 07) khi cho bột Fe3O4 tác dụng hết lượng dư dung dịch H2SO4 đăc nóng thu được dung dịch chứa : 

A. Fe2(SO4)3 và H2SO4                                             B. Fe2(SO4)3 , FeSO4 và H2SO4   

C FeSO4 và H2SO4                                                    D. Fe2(SO4)3               

41(TN-12) Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)? 

A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.                     B. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư) 

C.Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4               D.Fe tác dụng với dung dịch HCl 

42(TN-12) Cho dãy các chất: FeO , Fe , Cr(OH)3 , Cr2O3. Số chất trong dãy tác dụng với dd HCl là : 

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

43.(TN-07) Cho phản ứng:    a Fe   +  b HNO3   →   c Fe(NO3)3  +  d NO   +  e H2O.  

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a+b) bằng  

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

44.(TN-07) Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là  

A. Fe(OH)2, FeO.           B. FeO, Fe2O3.                   C. Fe(NO3)2, FeCl3.       D. Fe2O3, Fe2(SO4)3. 

45 (TN- 07) Để tách được Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp với Al2O3 có thể cho hỗn hợp tác dụng với : 



 

 

A. dung dịch NH3 dư      B. dung dịch HNO3 dư      C. dung dịch HCl dư      D. dung dịch NaOH dư 

46 (TN-13) Cho các phát biểu sau: 

 (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.     (b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. 

 (c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ. (d) CrO3 là một oxit axit. Số phát biểu đúng là 

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

47( TN-13) Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? 

A. NaCl                B. FeCl3                        C. Al(OH)3                D. Al2O3 

48( TN-14)  Kim loại sắt không tan trong dung dịch 

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

49( TN-14)  Cho Fe tác dụng với dung dịch 𝐻𝑁𝑂3đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là 

A. NO     B. 𝑁2              C. 𝑁𝑂2   D. 𝑁2𝑂  
50( TN-14) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua Z, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi 

xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là 

A. CrCl3.                       B. FeCl3.                              C. FeCl2.                        D. MgCl2. 

51 (TN-13): Công thức hóa học của kali đicromat là 

A. KCl.                          B. K2CrO4. C. K2Cr2O7. D. KNO3. 

52 (TN-17):  Công thức hóa học của natri đicromat là 

A. 𝑁𝑎2𝐶𝑟2𝑂7    B. 𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4            C. 𝑁𝑎2𝑆𝑂4  D. 𝑁𝑎𝐶𝑟𝑂2 
53 (TN-17): Dung dịch K2Cr2O7 có màu gì ? 

A. màu lục thẫm   B. màu vàng            C. màu da cam  D. màu đỏ thẫ 

54 (TN-17): Crom (VI)  oxit (𝐶𝑟𝑂3) có màu gì? 

A. Màu da cam             B. Màu xanh lục           C. Màu vàng  D. Màu đỏ thẫm 

55.( TN-16)   Kim loại sắt không phải ứng được với dung dịch nào sau đây? 

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

56( TN-17)   Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3 . Chất X là 

A.H2S                  B.AgNO3               C. NaCl            D. NaOH 

57( TN-13) Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là 

A. Si                              B. FeCl3                                C. S                            D. Fe 

58( TN-16) Phản ứng hóa học nào sau đây sai? 

A. Cu + 2FeCl3(dung dịch) ⎯⎯→  CuCl2 + 2FeCl2 

B. 2Na +2H2O   2NaOH + H2  

C.  H2 + CuO   Cu + H2O 

D.  ZnSO4 + Fe  FeSO4 + Zn 

59( TN-16)   Phát biểu nào sau đây sai: 

A. Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam.  

B. Cr2O3 tan được trong dung dịch NaOH loãng. 

C. CrO3 là oxit axit. 

D. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6. 

60( TN-16) Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: 

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

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

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là 

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

61 (TN-17): Cho các phát biểu sau: 

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

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

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

(d) 𝐶𝑟𝑂3 và 𝐻2𝐶𝑟2𝑂7 đều có tính oxi hóa mạnh 

Số phát biểu đúng là 

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

⎯⎯→
0t⎯⎯→

⎯⎯→



 

 

62( TN-17) Phương trình hóa học nào sau đây sai? 

A. 𝐶𝑟2𝑂3  +  2Al  
𝑡℃
→ 𝐴𝑙2𝑂3  +  2Cr 

B. 𝐴𝑙𝐶𝑙3  +  3𝐴𝑔𝑁𝑂3  → 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3  +  3AgCl 

C. 𝐹𝑒2𝑂3  +  8𝐻𝑁𝑂3  →  2𝐹𝑒(𝑁𝑂3)3  +  2𝑁𝑂2  +  4𝐻2𝑂 
D. 𝐶𝑎𝐶𝑂3  +  2HCl  →  𝐶𝑎𝐶𝑙2  +  𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 

63 (TN-17): Cho các phát biểu sau: 

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

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

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

(d) 𝐶𝑟𝑂3 và 𝐻2𝐶𝑟2𝑂7 đều có tính oxi hóa mạnh 

Số phát biểu đúng là 

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

64 ( TN-17) Cho các phát biểu sau 

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

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

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

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

Số phát biểu đúng là 

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

65.(TN2017): Cho các phát biểu sau: 

(a) Dung dịch hỗn hợp 𝐹𝑒𝑆𝑂4 và 𝐻2𝑆𝑂4 làm mất màu dung dịch 𝐾𝑀𝑛𝑂4 
(b) 𝐹𝑒2𝑂3 có trong tự nhiên dưói dạng quặng hematit 

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

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

Số phát biểu đúng là 

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

66.( TN-17)  Cho các phát biểu sau: 

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

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

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

(d) 𝐶𝑟𝑂3 và 𝐻2𝐶𝑟2𝑂7 đều có tính oxi hóa mạnh 

Số phát biểu đúng là 

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

67( TN-17)   Tiến hành các thí nghiệm sau:  

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

(c) Cho  𝐹𝑒𝐶𝑂3 tác dụng với dung dịch  𝐻2𝑆𝑂4 loãng 

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

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là  

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

PHẦN IV- TỔNG ÔN KIM LOẠI 

68.(CĐKA -10 ) Dung dịch nào sau đây có pH > 7 ?  

A. Dung dịch NaCl       B. Dung dịch NH4Cl                 C.ddAl2(SO4)3        
  
D. dd CH3COONa 

69.(CĐKA -10 )  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn 

chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là  

A. AlCl3.                       B. CuSO4.                                  C. Fe(NO3)3.             D. Ca(HCO3)2. 

70(ĐHKB-13)  Cho sơ đồ phản ứng: 2 4 3Al (SO ) X Y Al→ → → . 

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây? 

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

71.(ĐHKA -09 )  Có năm dd đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, 

Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm 

có kết tủa là  



 

 

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

72.(CĐKA-10) Cho các dung dịch loãng : ( 1) FeCl3 , (2) FeCl2 , (3) H2SO4 , (4)HNO3 , (5) hỗn hợp HCl và 

HNO3 . Những chất phản ứng với kim loại Cu là : 

A. 1,3,5                         B. 1,2,3                                      C. 1,3,4                      D. 1,4,5 

73.(ĐHKA -07 )  Các hợp chất trong dãy nào dưới đây đều có tính lưỡng tính  ? 

A.Cr(OH)3 , Fe(OH)2 , Mg(OH)2                   B. Cr(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 

C.Cr(OH)3 , Zn(OH)2 , Mg(OH)2                         D. Cr(OH)3 , Pb(OH)2 , Mg(OH)2 

74.(ĐHKA -07 ) Cho dãy các chất Ca(HCO3)2 , NH4Cl , (NH4)2CO3 , ZnSO4 , Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất 

trong dãy có tính lưỡng tính là : 

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

75.(CĐKA-08) Cho : Cr(OH)3 , Al2(SO4)3 , Mg(OH)2 , Zn(OH)2 , MgO , CrO3 . Số chất trong dãy lưỡng tính 

là : 

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

76.(ĐHKB-11)  Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng 

được với dung dịch NaOH( đặc, nóng) là 

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

77. (ĐHKB-11) Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao 

nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? 

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

78. (ĐHKA-10) Có các phát biểu sau:  

(1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. (2) Ion Fe 2+ có cấu hình electron viết gọn là 

[Ar]3d5.  (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.   (4) Phèn chua có công thức là Na2SO4. 

Al2(SO4)3.24H2O  .Các phát biểu đúng là:  

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

79 (ĐHKB-10)  Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (a) Fe3O4 và Cu (1:1);  (b) Sn và Zn 

(2:1);  (c) Zn và Cu (1:1);     (d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1);  (e) FeCl3 và Cu (2:1);  (g) FeCl3 và Cu (1:1). Số cặp 

chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là 

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

80 (ĐHKA-11) Thực hiện các thí nghiệm sau:  

(1) Đốt dây sắt trong khí clo. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).  

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3
 
(loãng, dư). (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.  

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4
 
(loãng, dư).  Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)?  

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

81 (ĐHKA-11) Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch 

Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa  

A. Fe(OH)3.                                                                     B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.  

C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.                                 D. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.  

82. (ĐHKB-11)  Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Nhiệt phân AgNO3 (b) Nung FeS2 trong không khí 

(c)  Nhiệt phân KNO3 (d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư) 

(e)  Cho Fe vào dung dịch CuSO4  (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) 

(h)  Nung Ag2S trong không khí  (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) 

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là 

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

83.(ĐHKA -12)  Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A.Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại  

B.Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội. 

C.Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol. 

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

84.(ĐHKA -12) Nhận xét nào sau đây không đúng 

A.SO3 và CrO3 đều là oxit axit.                              

B. Al(OH) 3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. 

C.BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước. 



 

 

 D.Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử. 

85.(ĐHKB -12)  Cho các chất sau : FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hòa tan cùng số mol mỗi chất vào dung 

dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn  nhất là 

A. Fe3O4                         B. Fe(OH)2                        C. FeS    D. FeCO3 

86.(CĐKA-13 )  Thực hiện các thí nghiệm sau: 

     (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường  ; (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư). 

     (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư). (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3  (có số mol bằng 

nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra  

hai muối là 

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

87. (CĐKA-13 )  Phát biểu nào sau đây không đúng? 

       A. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội   

       B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe 

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

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

      88 (CĐKA-13)  Phát biểu nào sau đây không đúng? 

     A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. 

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

     C.Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. 

     D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử. 

89.(CĐKA-13)  Phát biểu nào sau đây không đúng  ? 

 A. Cu(OH)2 tan trong dung dịch NH3                      B. Khí NH3 khử được CuO đun nóng . 

 C. Cr(OH)2 là hidroxit lưỡng tính .  D. Kim loại đồng phản ứng được với dd hỗn hợp KNO3 và HCl 

90. (ĐHKB-13) Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl    ( b) Cho Al vào dung dịch 

AgNO3 (c) Cho Na vào H2O (d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng .Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm 

xảy ra phản ứng là 

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

91. (ĐHKB-13) Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung 

dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là 

A. HCl                            B.NO2     C.SO2   D. NH3 

92 (ĐHKB-13)  Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng? 

A.  Ag + O3  ⎯⎯→                                                   B. Sn + HNO3 loãng ⎯⎯→            

C. Au + HNO3 đặc ⎯⎯→                                        D. Ag + HNO3 đặc ⎯⎯→  

93 (ĐHKB-12): Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng. 

B. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng đolomit. 

C. Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước. 

D. CrO3 tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit. 

94 (ĐHKA-13)Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 

thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong 

Y lần lượt là: 

A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe      B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu 

C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag      D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag 

95(TN-16) Cho dãy chuyển hóa sau :  

                              CrO3 X  Y Z 

Các chất X, Y, Z lần lượt là 

A. Na2CrO4,Cr2(SO4)3, Na2CrO2                                B. Na2Cr2O7, CrSO4, Na2CrO2 

C. Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3,Cr(OH)3                               D. Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3  

96.(TN2017):  Cho các phát biểu sau: 

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

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

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

dung ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→dòch NaOH dö FeSO4 + H2SO4 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→loaõng dö dung ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→dòch NaOH dö



 

 

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

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

(g) Lưu huỳnh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với 𝐶𝑟𝑂3 
Số phát  biểu đúng là 

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

97( TN-2017) Tiến hành các thí nghiệm sau 

(a) Đốt dây Mg trong không khí 

(b) Sục khí 𝐶𝑙2 vào dung dịch 𝐹𝑒𝑆𝑂4 
(c) Cho dung dịch 𝐻2𝑆𝑂4 loãng vào dung dịch 𝐹𝑒(𝑁𝑂3)2 
(d) Cho 𝐵𝑟2 vào dung dịch hỗn hợp 𝑁𝑎𝐶𝑟𝑂2 và NaOH 

(e) Sục khí 𝐶𝑂2vào dung dịch Ca(𝑂𝐻)2  
(g) Đun sôi dung dịch 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 

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

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

98( TN-2018) Cho các chất : Fe , CrO3 , Fe(NO3)2 , FeSO4 , Cr(OH)3 , Na2Cr2O7 . Số chất phản ứng được với 

dung dịch NaOH là  
A. 5   B. 4   C. 3   D. 6 

99( TN-2018) Cho các chất : Cr , FeCO3 , Fe(NO3)2 , Fe(OH)3 , Cr(OH)3 , Na2CrO4 . Số chất phản ứng được 

với dung dịch HCl là  
A. 5   B. 4   C. 3   D. 6 

100( TN-2018) Cho các chất : NaOH , Cu , HCl , HNO3 , AgNO3 , Mg . Số chất phản ứng được với dung 

dịch Fe(NO3)2 là  
A. 5   B. 4   C. 3   D. 6 

101( TN-2018) Cho các chất : NaOH , Cu , Ba , Fe , AgNO3 , NH3 . Số chất phản ứng được với dung dịch 

FeCl3 là  
A. 5   B. 4   C. 3   D. 6 

102( TN-2018) Cho các cặp chất : 

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

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

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

103( TN-2018) Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch: 

A.K2CO3 và HNO3     B.NaCl và Al(NO3)3   C. KOH và NH4Cl      D. NaOH và MgSO4 . 

104( TN-2018) Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch: 

A.(NH4)2HPO4 và KOH                                 B.Ba(OH)2 và H3PO4    

C. Cu(NO3)2 và HNO3                                    D. Al(NO3)3 và NH3 . 

105( TN-2018) Cho các phát biểu sau: 

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

(b) Kim loại Ba tác dụng được với dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu 

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

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

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

Số phát  biểu đúng là 

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

106( TN-2018) Cho các phát biểu sau : 

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

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

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

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

(e)  Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3 , sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối . 

Số phát biểu đúng là  

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

107( TN-2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3  



 

 

(b) Đốt dây Fe trong khí Cl2 dư. 

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

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

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

( g)Cho bột FeO dư vào dung dịch KHSO4. 

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

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

108( TN-2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy   

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

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.  

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

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

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

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

109( TN-2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: 

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

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

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

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

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

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

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

110( TN-2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2  

(b) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3. 

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

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

(e) Cho bột Cu và Fe3O4 ( tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư 

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

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

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

111( TN-2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: 

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

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH 

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

(d)  Cho bột Fe dư  vào dung dịch FeCl3  

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

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

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ,số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 1 muối là  

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

 


