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LÝ THUYẾT ESTE ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA 
CHƯƠNG VII: 

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 
 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ TRỌNG TÂM 

1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo của nguyên tử kim loại, cấu tạo của đơn chất kim loại và liên kết kim loại. 

2. Tính chất vật lý chung của kim loại: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. Tính chất vật lý khác của kim loại như tỉ khối, nhiệt 

độ nóng chảy, tính cứng. 

3. Chất hoá học chung của kim loại là tính khử: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4) và với dung dịch axit đặc 

(HNO3, H2SO4), tác dụng với dung dịch muối. 

4. Cặp oxi hoá - khử của kim loại, so sánh tính chất những cặp oxi hoá - khử. Dãy điện hoá của kim loại và ý nghĩa của dãy điện hoá 

của kim loại. 

5. Hợp kim: Định nghĩa, cấu tạo của hợp kim, liên kết hoá học trong hợp kim, tính chất và ứng dụng của hợp kim.  

6. Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại 

7. Nguyên tắc điều chế kim loại và 3 phương pháp điều chế kim loại (thuỷ luyện, nhiệt luyện và điện phân). 

B. CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG. 
Chủ đề Mức độ cần đạt 

1. Vị trí và cấu tạo của 

kim loại 
A. Kiến thức 

Biết được : 

Vị trí, đặc điểm cấu hình lớp electron ngoài cùng, một số mạng tinh thể phổ biến, 

liên kết kim loại. 

B. Kỹ năng 

- So sánh bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và cộng hoá trị 

- Quan sát mô hình cấu tạo mạng tin thể kim loại, rút ra được nhận xét 

2. Tính chất của kim 

loại. Dãy điện hoá của 

kim loại  

C. Kiến thức 

Hiểu được: 

- Tính chất vật lý chung: ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt 

- Tính chất hoá học chung là tính khử (khử phi kim, ionH+ trong nước, dung dịch 

axit, ion kim loại trong dung dịch muối) 

- Quy luật sắp xếp trong dãy điẹn hoá 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 oxy hoá) và ý nghĩa của nó. 

D. Kĩ năng 

- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hoá - khử dựa vào dãy điện hoá 

- Viết được các PTHh phản ứng oxi hoá - khử chứng minh tính chất của kim loại 

- Tính % khối lượng kim loại trong hỗn hợp. 

3. Hợp kim E. Kiến thức 

Biết được: Khái niệm hợp kim, tính chất (dẫn nhiệt, dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy...) 

ứng dụng của một số hợp kim (thép không gỉ, đuyara) 

F. Kỹ năng 

- Sử dụng có hiệu quả một số đồ dùng bằng hợp kim dựa vào những đặc tính của 

chúng 

- Xác định thành phần % khối lượng kim loại trong hợp kim 

4. Sự ăn mòn kim loại G. Kiến thức 

Hiểu được: 

- Các khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá 

- Điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại. 

- Biết các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn 

H. Kỹ năng 

- Phân biệt được ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá ở một số hiện tượng thực tế. 
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- Sử dụng và bảo quản hợp lý một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào 

những đặc tính của chúng. 

5. Điều chế kim loại Kiến thức: 

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). 

I. Kỹ năng 

- Lựa chọn được phương pháp điều chế kim loại cụ thể cho phù hợp 

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ... để rút ra nhận xét về phương pháp điều 

chế kim loại 

- Viết các PTHH điều chế kim loại cụ thể 

- Tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất được một lượng kim loại xác định theo 

hiệu suất hoặc ngược lại. 

 

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Câu 1. Biết thể tích 1 mol của mỗi kim loại Al, Li, K tương ứng là 10cm3; 13,2cm3; 45,35cm3, có thể tính được khối lượng riêng của 

mỗi kim loại trên lần lượt là bao nhiêu? 

A. 2,7(g/cm3); 1,54(g/cm3); 0,86(g/cm3) B. 2,7(g/cm3); 0,86(g/cm3); 0,53(g/cm3) 

C. 0,53(g/cm3); 0,86(g/cm3); 2,7(g/cm3) D. 2,7(g/cm3); 0,53(g/cm3); 0,86(g/cm3) 

Câu 2. Câu nào sau đây không đúng?  

A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e) 

B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7 

C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim 

D. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên tử thường bằng nhau 

Câu 3. Câu nào sau đây đúng? 

A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có từ 4 đến 7 

B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 1 đến 3 

C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính lớn hơn nguyên tử phi kim 

D. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên tử thường khác nhau. 

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: 

A. 1s22s22p63s1   B. 1s22s22p63s23p64s2  C. 1s22s1   D. 1s22s22p63s23p1 

Các cấu hình đó lần lượt là của những nguyên tố nào? 

A. Ca, Na, Li, Al   B. Na, Ca, Li, Al   C. Na, Li, Al, Ca   D. Li, Na, Al, Ca 

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 trưo 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 

D. Đốt nóng loại thuỷ ngân này là hòa tan sản phẩm bằng axit HCl 
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Câu 19. Có các kim loại Cs, Fe, Cr, W, Al. Độ cứng của chúng ta giảm dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây? 

A. Cs, Fe, Cr, W, Al  B. W, Fe,Cr, Cs, Al  C. Cr, W, Fe, Al, Cs  D. Fe, W, Cr, Al, Cs 

Câu 20. Có các kim loại Os, Li, Mg, Fe, Ag. Tỉ khối của chúng tăng dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây? 

A. Os, Li, Mg, Fe, Ag  B. Li, Fe, Mg, Os, Ag  C. Li, Mg, Fe, Os, Ag  D. Li, Mg, Fe, Ag, Os 

Câu 21. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây? 

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

Câu 22. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Độ dẫn nhiệt của chúng giảm dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây? 

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

Câu 23. Trong những câu sau, câu nào không đúng ? 

A. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc liên kết cộng hoá trị 

B. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim 

C. Hợp kim có tính chất hoá học khác tính chất của các kim loại tạo ra chúng 

D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều so với các kim loại tạo ra chúng. 

Câu 24. Trong những câu sau, câu nào đúng? 

A. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc liên kết ion 

B. Tính chất của hợp kim không phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim 

C. Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất của các kim loại tạo ra chúng  

D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều so với các kim loại tạo ra chúng. 

Câu 25. Trong những câu sau, câu nào đúng? 

A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng 

B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm 

C. Hợp kim thường có độ cứng kém các kim loại tạo ra chúng 

D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn so với các kim loại tạo ra chúng 

Câu 26. Trong những câu sau, câu nào không đúng ? 

A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng 

B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm 

C. Hợp kim thường có độ cứng và dòn hơn các kim loại tạo ra chúng 

D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn so với các kim loại tạo ra chúng. 

Câu 27. Trong những câu sau, câu nào không đúng? 

A. Hợp kim Fe - Mn được tạo bởi liên kết kim loại  B. Hợp kim Sn - Pb được tạo bởi liên kết kim loại 

C. Hợp kim Au - Zn được tạo bởi liên kết kim loại  D. Hợp kim Fe3C được tạo bởi liên kết cộng hoá trị 

Câu 33. Cho các câu phát biểu về vị trí và cấu tạo của từng kim loại sau: 

I/ Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng  

II/ Tất cả các nguyên tố nhóm B (phân nhóm phụ) đều là kim loại 

III/ Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể  

IV/ Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sức hút tương hỗ tĩnh điện giữa các ion dương kim loại và lớp electron tự do. 

Những phát biểu nào đúng? 

A. Chủ có I đúng   B. Chỉ có I, II đúng  C. Chỉ có IV sai  D. Cả I, II, III, IV đều đúng 

Câu 34. Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây? 

A. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy cao  B. Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim 

C. Tính dẫn điện và nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim  D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng. 

Câu 35. Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử? 

A. Al, Mg, Ca, K   B. K, Ca, Mg, Al   C. Al, Mg, K, Ca   D. Ca, K, Mg, Al 

Câu 36. Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau? 

A. Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn 

B. Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao 

C. Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng 

D. Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng 

Câu 37. Kết luận nào sau đây không đúng về tính chất của hợp kim? 

A. Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại 

B. Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất 

C. Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất 

D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất. 
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Câu 38. Kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học 

B. Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thủy sẽ được bảo vệ 

C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó sẽ bị ăn mòn điện hoá 

D. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, để trong không khí ẩm thì Sn sẽ bị ăn mòn trước. 

Câu 40. Có những pin điện hoá được ghép bởi các cặp oxi hoá - khử chuẩn sau: 

a) Ni2+/Ni và Zn2+/Zn b) Cu2+/Cu và Hg2+/Hg  c) Mg2+/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 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 41. Câu nào đúng trong các câu sau? Trong ăn mòn điện hoá, xảy ra 

A. sự oxy hoá ở cực dương      B. sự khử ở cực âm 

C. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm   D. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương 

Câu 43. 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 sắt S+6 trong axit HNO3, H2SO4 xuống số oxi hoá thấp hơn 

Câu 44. Câu nào sau đây đúng?  

A. Miếng hợp kim Zn-Cu để trong không khí ẩm bị phá huỷ là do ăn mòn hoá học 

B. Trong hai cặp oxi hoá - khử sau: Al3+/Al và Cu2+/Cu, Al3+ không oxi hoá được Cu 

C. Để điều chế Na người ta điện phân NaCl nóng chảy 

D. Hầu hết các kim loại không oxi hoá được N+5 và S+6 trong axit HNO3, H2SO4 xuống số oxi hoá thấp hơn. 

Câu 45. Câu nào sau đây đúng: 

Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng nào sau đây? 

A. Bọt khí bay lên ít và chậm dần  B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều dần lên 

C. Không có bọt khí bay lên  D. Dung dịch không chuyển màu 

Câu 46. Có các kim loại Mg, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào có thể dùng để bảo vệ điện hoá vỏ tàu biển làm bằng thép? 

A. Ni    B. Mg    C. Sn    D. Cu 

Câu 47. 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 đứt 

Câu 50. Một cation kim loại M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là : 2s22p6. Vậy cấu hình electron phân lớp ngaòi cùng của 

nguyên tử kim loại M không thể là cấu hình nào? 

A. 3s1    B.3s23p1    C. 3s23p3   D. 3s2 

Câu 51. 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 

Câu 52. 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 53. 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+, SO2-

4, NO-
3  C. Ca2+, K+, SO2-

4, Br-  D. Ca2+, K+, SO2-
4, Pb2+ 

Câu 54. Kim loại M được tác dụng với các dung dịch HCl, Cu (NO3)2, HNO3 đặc nguội, M là kim loại nào? 

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

Câu 55. Cho các cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe. Biết tính oxi hoá của các ion tưng 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 56. Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối AgNO3 và Pb(NO3)2, người ta dùng lần lượt các kim loại 

nào? 

A. Cu, Fe   B. Bb, Fe   C. Ag, Pb   D. Zn, Cu 

Câu 58. Cho các dung dịch: (a) HCl, b) KNO3, c) HCl+KNO3, d) Fe2(SO4)3. Bột Cu bị hoà tan tỏng các dung dịch nào? 

A. c) d)  B. a) b) 

C. a) c) D. b) d) 
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59. Cho các phương trình điện phân sau, phương trình nào viết sai? 

A. 4AgNO3 + 2H2O  dpdd
4Ag+O2+4HNO3 

B. 2CuSO4 + 2H2O  dpdd
 2Cu+O2+2H2NO3 

C. 2MCln  dpdd
2M+nCl2 

D. 4MOHn  dpdd
4M+2H2O 

Câu 60. Những nhóm nào dưới đây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim? 

A. IA (trừ hiđro) và IIA B. IIIA đến VIIIA 

C. IB đến VIIIB D. Họ lântn và họ actini 

Câu 61. Cấu hình của nguyên tử hay ion nào dưới đây được biểu diễn không đúng? 

A. Cr (Z= 24) : [Ar] 3d54s1  

B. Mn2+ (Z= 25) ; [Ar]3d34s2 

C. Fe3+ (Z = 26): [Ar]3d5 

D. Cu (Z = 29) : [Ar]3d104s1 

Câu 62. Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? 

A. Ánh kim B. Tính dẻo 

C. Tính cứng D. Tính dẫn điện và nhiệt 

Câu 63. Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là không đúng? 

A. Khả năng dẫn điện và nhiệt: Ag > Cu > Al > Fe 

B. Tỷ khối: Li < Fe < Os 

C. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W 

D. Tính cứng. Cs < Fe < Al  Cu < Cr 

Câu 64. Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vị: 

A. Nguyên tử kim loại thường có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng 

B. Nguyên tử kim loại có nưng lượng ion hoá nhỏ 

C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền 

D. Nguyên tử kim loịa có độ âm điện lớn. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 65. Cho V
PbPb

o
EV

ZnZn

o
E 13,0

/
,76,0

/ 22



. Xác định xuất điện động chuẩn của pin điện hoá Zn-Pb 

A. +6,3V B. - 0,63V 

C. - 0,89V D. 0,89V 

Câu 66. Phản ứng nào dưới đây xảy ra theo chiều thuận? Biết giá trị thế điện cực chuẩn như sau: 

Cu
Cu

Pb
Pb

Zn
Zn

Mg
Mg  2222

 

E0 -2,37 -0,76   -0,13    +0,34 

A. Zn+Mg2+  Zn2+ + Mg  

B. Zn+Pb2+  Zn2++Pb 

C. Cu + Pb2+  Cu2++Pb  

D. Cu + Mg2+  Cu2++ Mg 

Câu 67. Phản ứng nào dưới đây không xảy ra? Biết giá trị thế điện cực chuẩn như sau” 

Ag
Ag

Fe
Fe

Cu
Cu

Fe
Fe

Mg
Mg 





2

2222

 

A. Mg (dư) + 2 Fe3+  Mg2+ + 2 Fe2+   

B. Fe + 3Ag+ (dư)  Fe3+ + 3Ag 

C. Fe + 2 Fe3+  3 Fe2+ 

D. Cu + 2 Fe3+  Cu2+ + 2 Fe2+ 

Câu 68. Kim loại nào dưới đây không phản ứng với nước ở điều kiện thường? 

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

Câu 69. Kim loại nào dưới đây có thể tan trong dung dịch HCl? 

A. Sn B.Cu 

C. Ag D. Hg 

Câu 70. Kim loại nào sau đây có thể đẩy sắt ra hỏi dung dịch muối Fe (NO3)2? 

A. Ni B. Sn 

C. Zn D. Cu 

Câu 71. Mô tả nào dưới đây không phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 một thời gian? 

A. Bề mặt thanh kim loại có màu đỏ 

B. Dung dịch bị nhạt màu 

C. Dung dịch có màu vàng nâu 

D. Khối lượng thanh kim loại tăng 

Câu 72. Mô tả phù hợp với thí nghiệm nhhúng thanh Cu (dư) vào dung dịch FeCl3 là: 

A. Bề mặt thanh kim loại có màu trắng 

B. Dung dịch bị từ vàng nâu qua xanh 

C. Dung dịch có màu vàng nâu 

D. Khối lượng thanh kim loại tăng 

Câu 73. Phản ứng điện phân nóng chảy nào dưới đây bị viết sai sản phẩm? 

A. Al2O3 dpnc
2Al+3/2O2 

B. 2NaOH dpnc
 2Na+O2+ H2 

C. 2NaCl dpnc
 2Na+Cl2 

D. Ca3N2 dpnc
 3Ca + N2 

Câu 76. Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của sự điện phân ? 

A. Điều chế một số kim loại, phi kim và hợp chất 

B. Thông qua các phản ứng để sản sinh ra dòng điện 

C. Tinh chế một số kim loại như Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au... 

D. Mạ Zn, sn, Ni, Ag, Au... bảo vệ và trang trí kim loại 

Câu 78. Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây không thuộc phương pháp nhiệt luyện? 

A. 3CO + Fe2O3  2Fe + 3CO2 

B. 2Al + Cr2O3  2Cr + Al2O3  

C. HgS + O2  Hg + SO2  

D. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu 

Câu 79. Phản ứng điều chết kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện? 

A. C + ZnO  Zn + CO 

B. Al2O3  2Al + 3/2O2 

C. MgCl2  Mg + Cl2 

D. Zn + 2Ag (CN)-
2  Zn (CN)4

2- + 2 Ag 

Câu 80. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì 

vật nào bị gỉ chậm nhất? 

A. Sắt tráng kẽm B. Sắt tráng thiếc 

C. Sắt tráng niken D. Sắt tráng đồng 

Câu 81. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Ăn mòn kim loại là sự huỷ hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi trường xung quanh 

B. Ăn mòn kim loại là một quá trình hoá học trong đó kim loại bị ăn mòn bởi các axit trong môi trường không khí. 

C. Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion của nó 

D. Ăn mòn kim loại được chia làm hai dạng: ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá  

Câu 82. Phát biểu sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học? 

A. Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện 

B. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều 

C. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học 
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D. Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá 

Câu 83. Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá là gì? 

A. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau hoặc được nối với nhau bằng một dây dẫn 

B. Các điện cực phải được nhúng trong dung dịch điện li 

C. Các điện cực phải khác nhau về bản chất 

D. Cả ba điều kiện trên 

Câu 84. Một chiếc chìa khoá làm bằng hợp kim Cu - Fe bị rơi xuống đáy giếng. Sau một thời gian chiếc chìa khoá sẽ: 

A. Bị ăn mòn hoá học 

B. Bị ăn mòn điện hoá 

C. Khôn bị ăn mòn 

D. Ăn mòn điện hoá hoặc hoá học tuỳ theo lượng Cu-Fe có trong chìa khoá đó 

Hãy chọn đáp án đúng  

Câu 85. Có một thuỷ thủ làm rơi một đồng 50 xu làm bằng Zn xuống đáy tàu và vô tình quên không nhặt lại đồng xu đó. Hiện tượng gì 

sẽ xảy ra sau một thời gian dài? 

A. Đồng xu rơi ở chỗ nào vẫn còn nguyên ở đó 

B. Đồng xu biến mất 

C. Đáy tàu bị thủng dần làm con tàu bị đắm 

D. Đồng xu nặng hơn trước nhiều lần 

Câu 86. Để bảo vệ nồi hơi (Supde) bằng thép khỏi bị ăn mòn, người ta có thể lót những kim loại nào sau đây vào mặt trong của nồi hơi? 

A. Zn hoặc Mg B. Zn hoặc Cr 

C. Ag hoặc Mg D. Pb hoặc Pt 

Câu 87. Trên cửa của các đập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá Zn mỏng. Làm như vậy là để chống ăn mòn cửa đập theo 

phương pháp nào trong các phương pháp sau đây? 

A. Dùng hợp kim chống gỉ 

B. Phương pháp hủ 

C. Phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt 

D. Phương pháp điện hoá 

Câu 88. Trong các chất sau: Mg, Al, hợp kim Al - Ag, hợp kim Al - Cu, chất nào khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng 

bọt khí H2 nhiều nhất? 

A. Al B. Mg và Al 

C. Hợp kim Al - Ag D. Hợp kim Al-Cu 

Câu 89. Cho một thanh Al tiếp xúc với một thanh Zn trong dung dịch HCl, sẽ quan sát được hiện tượng gì? 

A. Thanh Al tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Zn 

B. Thanh Zn tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al 

C. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh. 

D. Thanh Al tan trước, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al 

Câu 90. Có 2 chiếc thìa sắt như nhau, một chiếc giữ nguyên còn một chiếc bị vặn cong cùng đặt trong điều kiện không khí ẩm như nhau. 

Hiện tượng xảy ra là gì? 

A. Cả 2 chiếc thìa đều không bị ăn mòn 

B. Cả 2 chiếc thìa đều bị ăn mòn với tốc độ như nhau 

C. Chiếc thìa cong bị ăn mòn ít hơn 

D. Chiếc thìa cong bị ăn mòn nhiều hơn 

Câu 91. Một lá Al được nối với một lá Zn ở một đầu, đầu còn lại của 2 thanh kim loại đều được nhúng trong dịch muối ăn. Tại chỗ nối 

của 2 thanh kim loại sẽ xảy ra quá trình nào? 

A. Ion Zn2+ thu thêm 2e để tạo Zn 

B. Ion Al3+ thu thêm 3e để tạo Al  

C. Electron di chuyển từ Al sang Zn 

D. Electron di chuyển từ Zn sang Al 

Câu 92. Giữ cho bề mặt kim loại luôn sạch, không có bùn đất bám vào là một biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Như vậy 

là đã áp dụng phương pháp chống ăn mòn nào sau đây? 

A. Cách li kim loại với môi trường 

B. Dùng phương pháp điện hoá 

C. Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt 
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D. Dùng phương pháp phủ 

Câu 93. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Gỉ sắt có công thức hoá học là Fe3O4xH2O 

B. Gỉ đồng có công thức hoá học là Cu (OH)2CuCO3 

C. Các đồ dùng bằng sắt thường bị ăn mòn do không được chế tạo từ Fe tinh khiết mà thường có lẫn các tạp chất khác  

D. Trong quá trình tạo thành gỉ Fem, anôt xảy ra quá trình 

O2 + 2H2O + 4e  4OH- 

ĐÁP ÁN 

BAC

CABDABBDABAADCB

CCBBCCADABABDCB

BDAABACBBBCABCB

BABADBCDBDABDCB

ADBCABCCBADCCDC

CDBACDBABDBBCCD

939291

908988878685848382818079787776

757473727170696867666564636261

605958575655545352515049484746

`

454443424140393837363534333231

302928272625242322212019181716

151413121110987654321
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