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LÝ THUYẾT ESTE ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA 

CHƯƠNG VIII 

KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THÔ VÀ NHÔM 
A/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Kim loại phân nhóm chính nhóm I (nhóm kim loại kiềm) 

- Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lý đặc trưng của kim loại kiềm (nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ 

cứng). 

- Cấu tạo nguyên tử và tính chất hoá học đặc trưng của các kim loại kiềm là tính khử mạnh nhất (minh hoạ qua tính khử của natri): Tác 

dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng (HCl, H2SO4) với nước 

- Ứng dụng của kim loại kiềm. Điều chế kim loại kiềm 

- Một số hợp chất quan trọng của natri (natri hiđroxit, natri clorua, natri cacbonat): tính chất, ứng dụng, điều chế. Cách nhận biết hợp 

chất của natri 

2. Kim loại phân nhóm chính nhóm II: 

- Vị trí của kim loại phân nhóm chính nhóm II trong bảng tuần hoàn. Tính chất vật lý của tính chất hoá học đặc trưng của kim loại phân 

nhóm chính II (tính khử mạnh). Ứng dụng và điều chế kim loại phân nhóm chính II. 

- Một số hợp chất quan trọng của canxi (canxi oxit, canxi hiđroxit, canxi cacbonat, canxi sunfat): tính chất, ứng dụng, điều chế. 

3. Nước cứng, các loại nước cứng và tác hại của nước cứng, nguyên tắc và các phương pháp làm mềm nước 

4. Nhôm: 

- Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn. Cấu tạo nguyên tử nhôm. Tính chất vật lý. Tính chất hoá học của nhôm là tính khử mạnh: nhôm 

tác dụng với phi kim, với axit, oxit kim loại, với nước). Ứng dụng của nhôm. Sản xuất nhôm 

- Hợp chất của nhôm (nhôm oxit, nhôm hiđroxit, nhôm clorua, nhôm sunfat): tính chất, ứng dụng 

- Một số hợp kim quan trọng của nhôm (đuyra, silumin, almelec, electron); thành phần, tính chất và ứng dụng. 
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Chủ đề Mức độ cần đạt 

1. Kim loại kiểm và hợp 

chất 
A. Kiến thức 

Biết được: 

- Vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng của kim loại kiềm 

- Một số ứng dụng quan trọng của kim loại kiềm và một số hợp chất như NaOH, 

NaHCO3, Na2CO3, KNO3 

Hiểu được 

- Tính chất vật lý (mềm, khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp) 

- Tính chất hoá học: tính khử mạnh nhất trong số các kim loại (phản ứng với 

nước, axit, phi kim) 

- Trạng thái tự nhiên (muối NaCl) và phương pháp điều chế (điện phân muối 

halogenua nóng chảy) 

- Tính chất hoá học của một số hợp chất kim loại kiềm 

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, sơ đồ rút ra được nhận xét về tính chất, phương 

pháp điều chế... 

- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của kim loại kiềm và một số hợp 

chất của chúng, viết sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm 

- Tính thành phần % khối lượng muối kim loại kiềm trong hỗn hợp phản ứng 

2. Kim loại kiềm thô và 

hợp chất 

- Kiến thức 

Biết được: 

- Vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng, tính chất vật lý của kim loại kiềm thổ 

- Tính chất hoá học cơ bản, ứng dụng của Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4, 2H2O 

- Khái niệm về nước cứng (tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần) tác hại của 

nước, cách làm mềm nước cứng 

- Cách nhận biết ion Ca2+, Mg2+ trong dung dịch 

Hiểu được: Kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh (tác dụng với oxi, clo, axit)  

B. Kĩ năng 

- Quan sát mẫu vật, thí nghiệm, rút ra kết luận về tính chất hoá học của nhôm và 

nhận biết ion nhôm 

- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của nhôm 

- Sử dụng và bảo quản hợp lý các đồ dùng bằng nhôm 

- Tính % khối lượng nhôm trong hỗn hợp kim loại đem phản ứng 

4. Hợp chất của nhôm C. Kiến thức 

Biết được 

- Tính chất vật lý và ứng dụng của một số hợp chất: Al2O3, Al (OH)3, muối nhôm 

- Tính chất lưỡng tính của Al2O3, Al (OH)3: vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng 

với bazơ mạnh 

- Cách nhận biết ion nhôm trong dung dịch 

D. Kĩ năng 

- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hoá học của các 

hợp chất của nhôm 

- Viết các PTHH dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) minh hoạ tính chất hoá học 

của hợp chất nhôm 

- Tính khối lượng boxit để sản xuất lượng nhôm xác định theo hiệu suất phản ứng 

C/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
C.1. Kim loại kiềm 

Câu 1. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tháp và mềm là do yếu tố nào sau đây? 

A. Khối lượng riêng nhỏ 

B. Thể tích nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ 

C. Điện tích của ion nhỏ (+1), mật độ electron thấp, liên kết kim loại kém bền 

D. Tính khử mạnh hơn các kim loại khác 
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Câu 2. Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì? 

A. Ngâm chúng vào nước 

B. Giữ chúng trong lọ có nắp đậy kín 

C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất 

D. Ngâm chúng trong dầu hoả 

Câu 4. Có dung dịch NaCl trong nước. Quá trình nào sau đây biểu diễn sự điều chế kim loại Na từ dung dịch trên? 

A. Điện phân dung dịch 

B. Dùng kim loại K đẩy Na ra khỏi dung dịch 

C. Nung nóng dung dịch để NaCl phan huỷ 

D. Cô cạn dung dịch và điện phân NaCl nóng chảy 

Câu 6. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na? 

A. 4Na + O2  2Na2O  

B.2Na+2H2O  2NaOH+H2 

C. 4NaOH  4Na+O2 + 2H2O  

D. 2Na+H2SO4Na2SO4+H2 

Câu 7. Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử? 

A. Điện phân NaCl nóng chảy 

B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước 

C. Điện phân NaOH nóng chảy 

D. Điện phân Na2OH nóng chảy 

Câu 8. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử? 

A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl 

B. Điện phân NaCl nóng chảy 

C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dụng HCl 

D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3 

Câu 10. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra quá trình gì? 

A. Sự khử ion Na+ B. Sự oxi hoá ion Na+ 

C. Sự khử phân nước D. Sự oxi hoá phân tử nước 

Câu 11. Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương? 

A. Ion Br- bị oxi hoá B. IonBr- bị khử 

C. Ion K+ bị oxi hoá D. Ion K+ bị khử 

Câu 16. Những đặc điểm nào sau đây là chung cho các kim loại kiềm? 

A. Bán kinh nguyên tử 

B. Số lớp electron 

C. Số electron ngoài cùng của nguyên tử 

D. Điện tích hạt nhân của nguyên tử 

Câu 17. Những đặc điểm nào sau đây không phải là chung cho các kim loại kiềm? 

A. Số oxi hoá của nguyên tố trong hợp chất 

B. Số lớp electron 

C. số electron ngoài cùng của nguyên tử 

D. Cấu tạo đơn chất kim loại 

Câu 18. Dãy nào sau đây xếp theo chiều giảm dần bán kính của các ion? 

A. S2-; Cl-; K+; Ca2+ B. Ca2+; K+; Cl-; S2- 

C. S2-; K+; Cl-; Ca2+ D. Ca2+; S2-; K+; Cl- 

Câu 19. Dãy nào sau đây xếp theo chiều tăng dần bán kính của các ion? 

A. O2-; F-; Na+; Mg2+; Al3+ B. Na+; O2-; Al3+; F-; Mg2+ 

C. Al3+; Mg2+; Na+; F-; O2- D. F-; Na+; O2-; Mg2+; Al3+ 

Câu 23. Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dugn dịch kiềm? 

A. Na, K, Mg, Ca B, Be, Mg, Ca, Ba 

C. Ba,Na, K, Ca D. K, Na, Ca, Zn 

Câu 24. Tính chất hoá học chung của các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm là gì? 

A. Tính khử mạnh B. Tính khử yếu 
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C. Tính oxi hoá yếu D. Tính oxi hoá manj 

Câu 25. Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s22s22p6? 

A. Na+, Ca2+, Al3+ B. K+, Ca2+, Mg2+ 

C. Na+, Mg2+, Al3+ D. Ca2+, Mg2+, Al3+ 

Câu 26. Phản ứng đặc trưng nhất của kim loại kiềm là phản ứng nào? 

A. Kim loại kiềm tác dụng với nước 

B. Kim loại kiềm tác dụng với oxi 

C. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch axit 

D. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch muối 

Câu 27. Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại kiềm 

A. Na - K - Cs - Rb - Li B. Cs - Rb - K - Na - Li 

C. Li - Na - K - Rb - Cs D. K - Li - Na - Rb - Cs 

Câu 28. Phương trình điện phân nào sau đây sai? 

A. 2ACln (điện phân nóng chảy)  2A + nCl2 

B. 4MOH (điện phân nóng chảy)  4M + 2H2O 

C. 4AgNO3 + 2 H2O  4Ag + O2 + 4 HNO3 

D. 2NaCl + 2H2O  H2  + Cl2 + 2NaOH (có vách ngăn) 

Câu 29. Muốn điều chế Na, hiện nay người ta có thể dùng phản ứng nào trong các phản ứng sau? 

A. CO + Na2O   caot 0

2Na+CO2 

B. 4NaOH (điện phân nóng chảy)  4Na + 2H2O + O2 

C. 2NaCl (điện phân nóng chảy)  2Na+Cl2 

D. B và C đều đúng 

Câu 30. Hiện tượng nào đã xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4? 

A. Sủi bọt không màu và có kết tủa màu xanh 

B. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu 

C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ 

D. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh 

Câu 31. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

A. Kim loại kiềm gồm Li, Na, K, Ra, Cs và Fr 

B. Kim loại kiềm thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn 

C. Các kim loại kiềm đều các cấu hình electron hoá trị loà ns1 

D. Trong hợp chất, kim loại kiềm có mức oxi hoá +1 

Câu 32. Giải thích nào dưới đây không đúng? 

A. Nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hoá I1 nhỏ nhất so với các kim loại khác trong cùng chu kì do kim loại kiềm có bán kính 

lớn nhất. 

B. Do năng lượng ion hoá nhỏ nên kim loại kiểm có tính khử rất mạnh. 

C. Nguyên tử kim loại kiềm có xu hướng nhường 1 electron do I2 của nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn nhiều so với I1 và do ion kim 

loại kiềm M+ có cấu hình bền. 

D. Tinh thể kim loại kiềm có cấu trúc rỗng do có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện 

Câu 33. Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững.  

B. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và cấu trúc tinh thể kém đặc khít.  

C. Kim loại kiềm có độ cứng cao do liên kêt skim loịa trong mạng inh thể kim loại kiềm bền vững. 

D. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng 

Câu 37. Ứng dụng nào mô tả dưới đây không thể là ứng dụng của kim loại kiềm? 

A. Mạ bảo vệ kim loại 

B. Tạo hợp kim dùng trong thiết bị báo cháy 

C. Chế tạo tế bào quang điện 

D. Điều chế một số kim loại khác bằng phương pháp nhiệt luyện 

Câu 38. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ? 

A. NaOH B. NaHCO3 

C. Na2CO3 D. NH4Cl 
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Câu 40. Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp theo trình tự tăng dần của đại lượng nào? 

A. Nguyên tử khối B. Bán kính nguyên tử 

C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử D. Số oxi hoá 

Câu 41. Nguyên tố nào sau đây chỉ có ở trạng thái hợp chất trong tự nhiên? 

A. Au B. Na 

C. Ne D. Ag 

Câu 42. Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là gì? 

A. MO2 B. M2O3 

C. MO D. M2O 

Câu 43. Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH là bao nhiêu? 

A. Không xác định B. > 7 

C. < 7 D. = 7 

Câu 44. Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100ml dung dịch NaOH có pH = 12 và đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, 

dung dịch thu được có màu gì? 

A. xanh B. hồng 

C. trắng D. không màu 

Câu 45. Thể tích H2 sinh ra khi điện phân dung dịch chứa cùng một lượng NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn (2) là: 

A. Bằng nhau B. (2) gấp đôi (1) 

C. (1) gấp đôi (2) D. không xác định  

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 46. Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối? 

A. CO2 + NaOH dư  

B. NO2 + NaOH dư 

C. Fe3O4 + HCl dư  

D. Ca (HCO3)2 + NaOH dư 

Đáp án 

CBA

CDBDBCABABBCBDA

ADBBACACABCCABC

CBBBACCBBCBDCDC

484746

454443424140393837363534333231

302928272625242322212019181716

151413121110987654321

 

 

C. KIM LOẠI KIỀM THỔ 

Câu 1. Trong những câu sau đây, câu nào không đúng đối với nguyên tử kim loại kiềm thổ? 

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì: 

A. Bán kính nguyên tử tăng dần B. Năng lượng ion hoá giảm dần 

C. Khối lượng riêng tăng dần D. Thế điện cực chuẩn tăng dần 

Câu 2. Các nguyên tố trong cặp nguyên tố nào sau đây có tính chất hoá học tương tự nhau? 

A. Mg và S B. Mg và Ca 

C. Ca và Br2 D. S và Cl2 

Câu 3. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá tị bằng 

A. 1 e B. 2e 

C. 3e D. 4e 

Câu 4. Trong nhóm kim loại kiềm thổ: 

A. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng 
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B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm 

C. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng 

D. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 5. Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng? 

A. Số electron hoá trị bằng nhau 

B. Đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường 

C. Oxit đều có tính chất oxit bazơ 

D. Đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy 

Câu 6. Điều nào sau đây không đúng của canxi? 

A. Nguyên tử Ca bị oxi hoá khi Ca tác dụng với H2O 

B. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân Cal2 nóng chảy 

C. Ion Ca2+ không bị oxi hoá hoặc khử khi Ca (OH)2 tác dụng với HCl 

D. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2 

Câu 11. Nhóm các bazơ nào có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân? 

A. NaOH và Ba(OH)2 C. Zn(OH)2 và KOH 

B. Cu(OH)2 và Al (OH)3 D. Mg (OH)2 và Fe (OH)3 

Câu 12. Trong các chất sau: H2O; Na2O; CaO; MgO. Chất có liên kết cộng hoá trị là chất nào? 

A. H2O B. Na2O 

C. CaO D. MgO 

Câu 13. Trong phản ứng: CO
3

2 
+ H2O HCO-

3 + OH-. Vai trò của  CO
3

2 
và H2O là gì? 

A. CO
3

2 
 là axit và H2O là bazơ 

B. CO
3

2 
 là bazơ và H2O  là axit 

C. CO
3

2 
 là lưỡng tính và H2O là trung tính 

D. CO
3

2 
 là chất oxi hoá và H2O là chất khử 

Câu 16. Có các chất sau: NaCl, NaOH, Na2CO3, HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là chất nào? 

A. NaCl B. NaOH 

C. Na2CO3 D. HCl 

Câu 17. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào? 

A. Na+ mà Mg2+ B. Ba2+ và Ca2+ 

C. Ca2+ và Mg2+ D. K+ và Ba2+ 

Câu 18. Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng? 

A. Nước có chứa nhiều ion Ca2+; Mg2+ 

B. Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+, Mg2+ là nước mềm 

C. Nước cứng có chứa một trong hai Ion Cl- và SO2-
4 hoặc cả hai là nước cứng tạm thời. 

D. Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO-
3 và SO2-

4 hoặc Cl- là nước cứng toàn phần. 

Câu 20. Một dung dịch chứa các ion Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca2+, 

Mg2+, Ba2+, H+ ra khỏi dung dịch ban đầu? 

A. K2CO3 B. NaOH 

C. Na2SO4 D. AgNO3 

Câu 22. Giải pháp nào sau đây được sử dụng để điều chế Mg kim loại? 

A. Điện phân nóng chảy MgCl2 

B. Điện phân dung dịch Mg (NQ3)2 
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C. Cho Na vào dung dịch MgSO4 

D. Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao 

Câu 23. Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA? 

A. Cấu hình electron hoá trị là ns2 

B. Tinh thể có cấu trúc lục phương 

C. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba 

D. Mức oxi hoá đặc trưng trong các hợp chất là +2 

Câu 24. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiềm thổ, đại lượng nào dưới đây có giá trị tăng 

dần? 

A. Bán kính nguyên tử B. Năng lượng ion hoá 

C. Thế điện cực chuẩn D. Độ cứng 

Câu 25. Khi so sánh với kim loại kiềm cùng chu kì, nhận xét nào về kim loại kiềm thổ dưới đây là đúng? 

A. Độ cứng lớn hơn 

B. Thế điện cực chuẩn âm hơn 

C. Khối lượng riêng nhỏ hơn (nhẹ hơn) 

D. Nhiệt độ nóng cháy và nhiệt độ sôi thấp hơn 

Câu 26. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh 

B. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba 

C. Tính khử của kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm cùng chu kì 

D. Các kim loại kiểm thổ có năng lượng ion hoá nhỏ và thế điện cực chuẩn lớn 

Câu 27. Kim loại Be không tác dụng với chất nào dưới đây? 

A. O2 B. H2O 

C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch HCl 

Câu 28. Kim loại Mg không tác dụng với chất nào dưới đây ở nhiệt độ thường? 

A. H2O B. Dung dịch NaOH 

C. Dung dịch HCl D. Dung dịch Cu SO4 

Câu 29. Khi cho Ca kim loại vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước? 

A. H2O B. Dung dịch HCl vừa đủ 

C. Dung dịch NaOH vừa đủ D. Dung dịch CuSO4 vừa đủ 

Câu 30. So sánh (1) thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hỗn hợp gồm 1 mol Be, 1 mol ca và (2) thể tích khí H2 sinh ra khi hoà cùng 

lượng hỗn hợp trên vào nước 

A. (1) bằng (2) B. (1) gấp đôi (2) 

C. (1) bằng một nửa (2) D. (1) bằng một p9hần ba (2) 

Câu 32. Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới đây không đúng? 

A. Dùng chế tạo dây dẫn điện 

B. Dùng để tạo chất chiếu sáng 

C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ 

D. Dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ô tô 

Câu 33. Phương trình hoá học nào dưới đây không đúng? 

A. BaSO4 
0t

Ba + SO2 + O2 

B. 2Mg (NO3) 
0t

2MgO + 4NO2 + O2 

C. CaCO3 
0t

CaO + CO2 

D. Mg (OH)2 
0t

MgO + H2O 

Câu 34. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất tan tốt trong nước? 

A. BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4  

B. BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 

C. BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3  

D. Be (OH)2, Mg (OH)2, Ca (OH)2 

Câu 35. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? 
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A. CaSO4 + Na2CO3 B. Ca (OH)2 + MgCl2 

C. CaCO3 + Na2SO4 D. CaSO4 + BaCl2 

Câu 40. Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm nhập thực của nước mưa với 

đá vôi? 

A. CaCO3  + H2O + CO2  Ca (HCO3)2 

B. Ca(HCO3)2    CaCO3 + H2O + CO2 

C. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 

D. CaCO3 t
CaO + CO2 

Câu 41. Những mô tả ứng dụng nào dưới đây không chính xác? 

A. CaO làm vật liệu chịu nhiệt, điều chế CaC2, làm chất hút ẩm 

B. Ca (OH)2 dùng để điều chế NaOH, chế tạo vữa xây nhà, khử chưa đất trồng, chế tạo clorua vôi 

C. CaCO3 dùng để sản xuất xi măng, vôi sống, vôi tôi, khí cacbonic  

D. CaSO4 dùng để sản xuất xi măng, phấn viết, bó bột. Thạch cao khan dùng để đúc tượng, mẫu trang trí nội thất. 

Câu 42. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây? 

A. Gây ngộ độc nước cuống 

B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo 

C. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm 

D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước. 

Câu 43. Cho các phản ứng mô tả các phương pháp khác nhau để làm mềm nước cứng (dùng M2+ thay cho Ca2+ và Mg2+): 

1) M2+ + 2 HCO3
- 

0t
MCO3 + H2O  + CO2 

2) M2+ + HCO3
-  + OH-  MCO3 

3) M2+ + CO2-
3  MCO3 

4) M2+ + 2 PO3-
4  M3(PO4)2  

Phương pháp nào có thể áp dụng với nước có độ cứng tạm thời? 

A. 1) B. 2) 

C.1) và 2) D. 1) 2) 3) và 4) 

ĐÁP ÁN 

AAABDDCCCBAAB

ABBCDAABABADCCC

CBBAACDBCDBABBD

43424140393837363534333231

302928272625242322212019181716

151413121110987654321

 

 

C3. NHÔM 
Câu 1. Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm chính nhóm III   B. Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm phụ nhóm III 

C. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s2  D. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 

Câu 2. 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 3. Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm? 

A. Ở ô thứ 12, chu kỳ 2, nhóm IIIA     B. Cấu hình electron [Ne] 3s23p1 

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện    D. Mức oxi hoá đặc trưng là +3 

Câu 4. Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lý của nhôm là chưa chính xác? 

A. Màu trắng bạc       B. Là kim loại nhẹ 
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C. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng     D. Dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, tốt hơn các kim loại Ag và Cu 

Câu 5. Nhận xét nào dưới đây đúng? 

A. Nhôm kim loại không tác dụng với nước do thế khử của nhôm lớn hơn thế khử của nước 

B. Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH thì NaOH đóng vai trò chất oxi hoá 

C. Các vận dụng bằng nhôm không bị oxi hoá tiếp và không tan trong nước do được bảo vệ bởi lớp màng Al2O3 

D. Do có tính khử mạnh nên nhôm phản ứng với các axit HCl, HNO3, H2SO4 trong mọi điều kiện 

Câu 8. So sánh (1) thể tích khí H2 thoát ra khi do Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH và (2) thể tích khí N2 duy nhất thu được 

khi cho cùng lượng Al trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. 

A. 1) gấp 5 lần 2)   B. 2) gấp 5 lần 1)   C. 1) bằng 2)   D. 1) gấp 2,5 lần 2 

Câu 10. Nhúng một thanh nhôm kim loại vào dung dịch chứa 0,03mol CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy thanh Al ra khỏi dung 

dịch. Nhận xét sau thí nghiệm nào sau đây không đúng? 

A. Thanh Al có màu đỏ      B. Khối lượng thanh Al tăng 1,38gam 

C. Dung dịch thu được không màu.     D. Khối lượng dung dịch tưng 1,38gam 

Câu 11. Mô tả ứng dụng nào của nhôm dưới đây là chưa chính xác? 

A. Làm vật liệu chế tạo ô tô, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ   

B. Làm khung cửa, trang trí nội thất và mạ đồ trang sức 

C. Làm dây dẫn điện, thiết bị trao đổi nhiệt, công cụ đun nấu trong gia đình  

D, Chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn gắn đường ray. 

Câu 12. Xác định phát biểu không đúng về quá trình điện phân sản xuất Al dưới đây 

A. Cần tinh chế quặng boxit (Al2O3.2H2O) do còn lẫn tạp chất là Fe2O3 và SiO2 

B. Từ 1 tấn boxit chưá 60% Al2O3) có thể điều chế được gần 0,318 tấn Al với hiệu suất 100% 

C. Sản xuất 2,7 tấn Al tiêu hao 18 tấn C  làm anot, nếu các quá trình là hoàn toàn và sản phẩm oxi hoá chỉ là CO2 

D. Criolit được sử dụng để hạ nhiệt độ nóng chảy, tăng độ dẫn điện và ngăn cản Al bị oxi hoá bởi không khí 

Câu 13. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ đổi màu xanh? 

A. K2SO4   B. KAl (SO4)2  12H2O  C. Na[Al(OH)4]   D. AlCl3 

Câu 14. Phản ứng của cặp chất nào dưới đây không tạo sản phẩm khí? 

A. dd Al (NO3)3 + dd Na2S     B. dd AlCl3 + dd Na2CO3 

C. Al + dd NaOH       D. dd AlCl3 + dd NaOH   

Câu 15. Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ? 

A. Thêm dư NaOH vào dd AlCl3     B. Thêm dư AlCl3 vào dd NaOH 

C. Thêm dư HCl vào dd NaAlO2     D. Thêm dư CO2 vào dd NaOH 

Câu 19. Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là kim loại nào? 

A. Nhôm   B. Sắt    C. Magie   D. Đồng 

Câu 20. Kim loại có thể điều chế được từ quặng hematit là kim loại nào? 

A. Nhôm   B. Sắt    C. Magie   D. Đồng 

Câu 21. Kim loại có thể điều chế được từ quặng malakit là kim loại nào? 

A. Nhôm   B. Sắt    C. Magie   D. Đồng 

Câu 22. Kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là kim loại nào? 

A. Nhôm   B. Sắt    C. Magie   D. Đồng 

Câu 23. Kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy là kim loại nào? 

A. Kẽm    B. Sắt    C. Natri    D. Đồng 

Câu 31. Có ba chất Mg, Al, Al2O3 . Có thể phân biệt ba chất chỉ bằng một thuốc thử là chất nào sau đây? 

A. Dung dịch HCl  B. Dung dịch HNO3  C. Dung dịch NaOH  D. Dung dịch CuSO4 
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