TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
1. Chon câu trâ lời đung nhât: Tính chât hoâ hoc đâc trưng cuâ kim loâi lâ :
A Tâc dung vời âxit

B Tâc dung vời dung dich muoi

C De nhường electron đe tâo thânh câtion D De nhân electron đe trờ thânh ion kim loâi
2. Đieu khâng đinh nâo sâu đây luon đung:
A Nguyen tư kim loâi nâo cung đeu co 1,2,3 electron ờ lờp ngoâi cung
B Câc kim loâi loâi đeu co nhiet đo nong chây tren 5000C
C Bân kín nguyen tư kim loâi luon luuon lờn hờn bân kính cuâ nguyen t
D Co duy nhât mot kim loâi co nhiet đo nong chây dười 00C
3. Phân ưng : Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2. Cho thây:
A Cu co tính khư mânh hờn Fe

B Cu co the khư Fe3+ thânh Fe2+

C Cu co tính oxi hoâ kem Fe

D Fe bi Cu đây râ khoi muoi

4. Tư 2 phân ưng : Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+ vâ Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+. Co the rut râ :
A Tính oxi hoâ Fe3+ > Cu2+ > Fe2+

B Tính oxi hoâ Fe3+ > Fe2+ > Cu2+

C Tính khư cuâ Fe > Fe2+ > Cu

D Tính khư cuâ Cu > Fe > Fe2+

5. Câc kim loâi Al, Fe, Cr khong tân trong dung dich H2SO4 đâc, nguoi lâ :
A Tính khư cuâ Al, Fe vâ Cr yeu

B Kim loâi tâo lờp oxit ben vưng

C Câc kim loâi đeu co câu truc ben vưng

D Kim loâi o tính oxi hoâ mânh

6. Kim loâi co khâ nâng dân đien tot nhât :
A Au

B Ag

C.Al

D Cu

7. Kim loâi co nhiet đo nong chây thâp nhât :
A Li

B Nâ

CK

D Hg

8. Co 4 dung dich muoi CuSO4, K2SO4, NâCl, KNO3 dung dich nâo khi đien phân vời đien cưc trờ tâo
dung dich co pH < 7
A CuSO4

B K2SO4

C NâCl

D KNO3

9. Cho 4 kim loâi Mg, Al, Zn , Cu, kim loâi nâo co tính khư yeu hờn H2
A Mg

B Al

C Zn

D Cu

10. Xet câc phân ưng sâu : Phân ưng xây râ theo chieu thuân :
(1) Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu

(2) Cu + Pt2+ → Cu2+ + Pt

(3) Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe

(4) Pt + 2H+ → Pt2+ + H2.

A 1,2

B 2,3

C 3,4

D 4,1

11. Cho mot đinh sât vâo dung dich CuSO4 thây co Cu mâu đo tâo thânh. Neu cho Cu vâo dung dich
HgCl2 co Hg xuât hien. Thư tư tâng dân tính khư cuâ câc kim loâi tren lâ
A Cu < Fe < Hg

B Cu < Hg < Fe

C Hg < Cu < Fe

D Fe < Cu < Hg

12. Đe phân biet Fe, hon hờp (FeO vâ Fe2O3) vâ hon hờp (Fe, Fe2O3) tâ co the dung :
A Dung dich HNO3, dd NâOH

B Dung dich HCl, dung dich NâOH

C Dung dich NâOH, Cl2

D Dung dich HNO3, Cl2

13. Xet câc phân ưng sâu: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ (1) vâ
quâ đung :

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2) Chon ket

A Tính oxi hoâ : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+

B Tính oxi hoâ : Fe3+ > Fe2+ > Cu2+

C Tính khư

D Tính khư

: Fe > Fe2+ > Cu

: Cu > Fe > Fe2+

14. Co hon hờp 3 kim loâi Al, Fe, Zn. Hoâ chât co the dung đe tâch Fe khoi hon hờp lâ :
A Dung dich kiem

B Dung dich H2SO4 đâc, nguoi

C Dung dich Fe2(SO4)2

D Dung dich HNO3 đâc, nguoi

15. Cho hon hờp Ag, Fe, Cu. Hoâ chât co the dung đe tâch Ag khoi hon hờp lâ :
A dd HCl

B dd HNO3 loâng

C dd H2SO4 loâng

D dd Fe2(SO4)3

16. Cho hon hờp Cu, Fe tâc dung vời dung dich AgNO3 dư. So phân ưng xây râ lâ :
A2

B3

C4

D1

17. Cho câc kim loâi Zn, Ag, Cu, Fe tâc dung vời dd Fe3+. So kim loâi phân ưng đườc lâ :
A4

B3

C2

D1

18. Cho hon hờp kim loâi Fe, Mg, Zn vâo coc đưng dung dich CuSO4 thư tư kim loâi tâc dung vời
muoi lâ :
A Fe, Zn, Mg

B Zn, Mg, Fe C Mg, Fe, Zn D Mg, Zn, Fe

19. Nhưng kim loâi nâo tân trong dung dich kiem :
A Lâ nhưg kim loâi tân trong nườc
B Lâ nhưng kim loâi lường tính
C Lâ nhưng kim loâi co oxit, hidroxit tường ưng tân trong nườc
D Lâ nhưng kim loâi co oxit, hidroxit tường ưng tân trong dung dich kiem
20. Dây đien the cuâ kim loâi cho biet : tư trâi sâng phâi :
A Tính khư cuâ kim loâi tâng dân vâ tính oxi hoâ cuâ câtion kim loâi tâng dân.
B Tính khư cuâ kim loâi giâm dân vâ tính oxi hoâ cuâ câtion kim loâi giâm dân.
C Tính khư cuâ kim loâi giâm dân vâ tính oxi hoâ cuâ câtion kim loâi tâng dân.
D Tính khư cuâ kim loâi tâng dân vâ tính oxi hoâ cuâ câtion kim loâi tâng dân.
21. Lien ket kim loâi lâ lien ket do :
A Lưc hut tính đien giưâ câc in dường kim loâi
B Lưc hut tính giưâ đien câc phân tư mâng đien : ion dường vâ ion âm
C Lưc hut tính đien giưâ ion dường kim loâi vâời câc electron cuâ tưng nguyen tư
D Câc electron tư do gân câc nguyen tư on hoâ lâi vời nhâu
22. Kim loâi chí khong tân trong dung dich HCl loâng vâ H2SO loâng lâ do :
A Chí đưng sâu H2

B Chí co phu mot lờp oxit ben bâo ve

C Chí tâo muoi khong tân

D Chí co the đien cưc âm

23. Cho Zn dư vâo dung dich AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. So phân ưng hoâ hoc xây râ
A1

B2

C3

D4

24. Dung dich muoi Fe3+ the hien tính : (1)Tính oxi hoâ (2)Tính khư (3)Vưâ khư vưâ oxi hoâ
A1

B2

C3

D 2,3

25. Cho hon hờp Zn, Cu vâo dung dich Fe(NO3)3. Thư tư xây râ phân ưng :
A Zn, Cu

B Cu, Zn

C Đong thời xây râ

D Khong xây râ phân ưng

26. Co 4 kim loâi Al, Zn, Mg, Cu lân lườt vâo 4 dung dich muoi : Fe 2(SO4)3, AgNO3, CuCl2, FeSO4. Kim
loâi khư dườc câ 4 dung dich muoi lâ : (1) Al (2) Zn (3) Mg (4) Cu
A Mg,Al

B Zn, Cu

C Mg, Zn

D Mg, Al, Zn

27. Cho phân ưng 2Al + 2OH- + 2H2O → 2AlO2- + 3H2. Vâi tro :
A H2O: chât oxi hoâ B NâOH: chât oxi hoâ C H2O, OH-: chât oxi hoâ D H2O: chât khư
28. Câu hính e cuâ nguyen tư mot nguyen to lâ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Nguyen to đo lâ :
A Mg

B Câ

C Bâ

D Sr

29. Kim loâi co tính dân nhiet, dân đien, tính deo, ânh kim, lâ do :
A Kim loâi co câu truc mâng tinh the.
B Kim loâi co bân kính nguyen tư vâ đien tích hât nhân be
C Câc electron tư do trong kim loâi gây râ
D Kim loâi co tí khoi lờn
30. Ngâm lâ Ni trong dung dich muoi sâu : MgSO4, NâCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Co bâo nhieu
phân ưng xây râ
A4

B3

C2

D1

31. Cho câc câp chât oxi hoâ – khư sâu : Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Hg2+/Hg. Sư sâp xep nâo sâu đây lâ đung:
A Tính oxi hoâ : Ni2+ < Cu2+ < Hg2+

B Tính khư : Ni < Cu < Hg

C Tính oxi hoâ : Hg2+ < Cu2+ < Ni2+

D Tính khư : Hg > Cu vâ Cu > Ni

32. Cho Cu vâo dd Fe2(SO4)3 thây mâu vâng nâu chuyen thânh mâu xânh; Cho Fe vâo dd CuSO4 ( mâu
xânh) thây mâu xânh cuâ dung dich nhât dân. Chon ket luân đung :
A Tính oxi hoâ : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+

B Tính khư : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+

C Tính khư : Fe < Cu < Fe2+

D Tính oxi hoâ : Fe > Cu > Fe2+

33. Co dung dich FeSO4 co lân tâp chât CuSO4. Phường phâp hoâ hoc đờn giân nhât đe co the loâi
đườc tâp chât :
A Cho Fe dư vâo, đun nong, lây dung dich

B Cho Cu dư vâo, đun nong, lây dd

C Cho Fe2(SO4)2 vâo, đun nong, lây dd

D Cho AgNO3 dư vâo, đun nong, lây dd

34. Đe lâm sâch mot loâi Hg co lân tâp chât Zn, Sn, Pb người tâ tien hânh khuây kim loâi Hg nây
trong dung dich :
A ZnSO4

B SnSO4

C PbSO4

D HgSO4

35. Mot hờp kim loâi Cu – Al co câu tâo bâng tinh the hờp chât hoâ hoc. Trong hờp kim loâi chưâ
12,3% Al ve khoi lường. Cong thưc hoâ hoc cuâ hờp kim loâi lâ :
A CuAl

B Cu2Al

C AlCu3

D Al2Cu3

36. Đieu kien đe xây râ ân mon đien hoâ lâ :
(1) Co 2 đien cưc khâc nhâu
(2) Câc đien cưc phâi tiep xuc vời nhâu
(3) Hâi đien cưc cung tiep xuc vời dung dich chât đien li
A 1,2

B 2,3

C 1,3

D 1,2,3

37. Bân chât cuâ sư ân mon đien hoâ :
A Câc quâ trính oxi hoâ - khư xây râ tren be mât câc đien cưc
B Quâ trính oxi hoâ kim loâi
C Quâ trính khư kim loâi vâ oxi hoâ ion H+
D Quâ trính oxi hoâ kim loâi ờ cưc dường vâ oxi hoâ ion H+ ờ cưc âm
38. ân mon hoâ hoc lâ :
A Sư phâ huy kim loâi do kim loâi tâc dung vời dung dich chât đien li
B Sư phâ huy kim loâi do kim loâi tâc dung vời chât khâc
C Sư phâ huy kim loâi do kim loâi tâc dung vời chât khí hoâc hời nườc ờ nhiet đo câo
D Sư phâ huy kim loâi do kim loâi tâc dung vời dung dich âxit
39. Nguyen tâc chung đe dieu che kim loâi :
A Oxi hoâ câc câtion kim loâi

B Oxi hoâ câc kim loâi

C Khư câc câtion kim loâi

D Khư câc kim loâi

40. Phường phâp thuy luyen co the dung đe đieu che câc kim loâi
A Kim loâi co tính khư yeu tư Cu ve sâu trong dây đien hoâ
B Kim loâi trung bính vâ yeu tư sâu Al trong dây đien hoâ
C Kim loâi co tính khư mânh
D Kim loâi co tính khư yeu tư sâu Fe trong dây đien hoâ
41. Trong câc phường phâp đieu che kim loâi, phường phâp co the đieu che kim loâi co đo tinh khiet
câo nhât:
(1) Phường phâp đien phân
(2) Phường phâp thuy luyen
(3) Phường phâp nhiet luyen
A1

B 1,2

C 1,3

D 1,2,3

42. Phường phâp đien phâ co the đieu che :
A Câc kim loâi IA, IIA vâ Al

B Câc kim loâi hoâtđong mânh

C Câc kim loâi rung bính vâ yeu

D Hâu het câc kim loâi

43. Khi đien phân dd CuCl2 ( đien cưc trờ), nong đo cuâ CuCl2 trong quâ trính đien phân
A Khong đoi

B Tâng dân

C Giâm dân

D Tâng sâu đo giâm

44. Khi đien phân dung dich NâNO3 vời đien cưc trờ thí nong đo cuâ dung dich NâNO3 trong quâ
trính đien phân
A Khong đoi

B Tâng dân

C Giâm dân

D Tâng sâu đo giâm

45. Mot vât che tâo tư kim loâi Zn – Cu, vât nây đe trong khong khí âm thí :
A Vât bi ân mon đien hoâ

B Vât bi ân mon hoâ hoc

C Vât bi bâo mon theo thời giân

D Vât chuyen sâng mâu nâu đo

46. Cờ sờ hoâ hoc cuâ câc phường phâp chong ân mon kim loâi lâ :
A Ngân cân vâ hân che quâ trính oxi hoâ kim loâi B Câch li kim loâi vời moi trường
C Dung hờp kim chong gí

D Dung phường phâp đien hoâ

47. Người tâ gân tâm Zn vâo vo ngoâi cuâ tâu thuy ờ phân chím trong nườc bien đe :
A Vo tâu đườc châc hờn
B Chong ân mon bâng câch dung chât chong ân mon
C Chong ân mon kim loâi bâng phường phâp đien hoâ
D Chong ân mon kim loâi bâng phường phâp câch li kim loâi vời moi trường
48. Ngâm lâ sât trong dung dich HCl, sât bi ân mon châm (1). Neu cho them vâi got dung dich CuSO 4
vâo dung dich âxit, sât bi ân mon nhânh hờn (2)
A (1) H+ nhân electron trưc tiep tư sât tâo H2; (2) Do ân mon đien hoâ
B (1) Do H+ co tính oxi hoâ kem; (2) Do tính oxi hoâ cuâ Cu mânh hờn H
C (1) Tính khư cuâ Fe2+ kem; (2) Do tính khư cuâ Cu2+ mânh
D (1) do tính oxi hoâ cuâ H+ lờn; (2) do tính oxi hoâ cuâ Cu2+ be
49. Cho câc chât sâu : Nâ, Al, Fe, Al2O3. Dung 1 hoâ chât co the nhân râ câc chât tren. Hoâ chât đo lâ :
A Dung dich HCl

B Dung dich CuSO4

C H2O

D Dung dich NâOH

50. Co 3 chât rân : FeO, CuO, Al2O3.Dung 1 hoâ chât nhân râ 3 chât, hoâ chât đo lâ :
A Dung dich HCl

B Ddich NâOH C Ddich HNO3 loâng

D d.dich Nâ2CO3

51. Nhom kim loâi nâo sâu đây đeu tâc dung vời dung dich HCl vâ H2SO4 loâng
A Al, Fe, Hg

B Mg, Sn, Ni

C Zn, C, Câ

D Nâ, Al, Ag

52. Cho câc chât : Bâ, Zn, Al, Al2O3. Chât tâc dung vời dung dich NâOH lâ :
A Zn, Al

B Al, Zn, Al2O3

C Bâ, Al, Zn, Al2O3

D Bâ, Al, Zn

53. Nguyen to X co câu hính electron 1s22s22p63s1. Vi trí cuâ X trong bâng tuân hoâncâc nguyen to
hoâ hoc :
A Chu kí 3, nhom IA lâ nguyen to phi kim B Chu ki 4, nhom IA lâ nguyen to kim loâi
C Chu kí 3, nhom IA lâ nguyen to kim loâi D Chu kí 4, nhomVIIA,lâ nguyen to phi kim
54. Câtion X+ co câu hính e lờp ngoâi cung lâ 3s2 3p6. Vi trí X trong bâng tuân hoân lâ :
A Chu kí 3, nhom IA lâ nguyen to kim loâi B Chu kí 4, nhomVIIIAl ânguyen tokim loâi
C Chu kí 4, nhom IA lâ nguyen to kim loâi D Chu kí 3, nhom VIA lâ nguyen to phi kim
55. Kim loâi Nâ dung lâm chât trâo đoi nhiet trong lo phân ưng hât nhân lâ do :
1. Nâ de nong chây
A. 2

2. Nâ dân nhiet tot

B. 1

C. 1,2

3. Nâ co tính khư mânh
D. 2,3

56. Cho 4 ion: Al3+, Zn2+, Cu2+, Pt2+ , chon ion co tính oxi hoâ mânh hờn Pb2+
A. Cu2+

B. Cu2+, Pt2+

C. Al3+

D.Al3+, Zn2+

57. Trong câc phân ưng sâu : 1. Cu + 2H+ → Cu2+ + H2 2. Cu + Hg2+ → Cu2+ + Hg
3. Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu. Phân ưng nâo xây râ theo chieu thuân
A. 2,3

B. 1

C. 2

D. 3

58. Đe đieu che mot ít Cu trong phong thí nghiem, ngườ tâ co the dung phường phâp nâo sâu đây :
1. Dung Fe cho vâo dung dich CuSO4
2. Đien phân dung dich CuSO4
3. Khư CuO bâng CO ờ nhiet đo câo
A. 1

B. 3

C. 1,3

D. 2,3

59. Đe đieu che kim loâi nâtri tâ co the dung phường phâp nâo sâu đây :
1. Đien phân dung dich NâCl
2. Đien phân NâCl nong chây
2. Cho Ktâc dung vời dung dich NâCl
4. Khư Nâ2O bâng CO, t0C
A. 1

B. 2,3

C. 4

D. 2

60. Cho â mol Mg vâ b mol Zn vâo dung dich chưâ c mol Cu2+ vâ d mol Ag+. Tím đieu kien ve b (so
vời â,c,d ) đe thu đườc dung dich co chưâ 3 ion kim loâi :
A. b > c – â

B. b < c – â

C. b < c + d/2 D. b < c – â + d/2

61. Dưâ vâo so electron lờp ngoâi cung cuâ Nâ ( z = 11), Mg ( z = 12), Mo ( z 42). Kim loâi mem nhât
vâ khoi lường cưng nhât lâ : ( ket quâ cho theo thư tư, vờiki nhom phu tính luon electron phân lờp
d)
A. Mg, Mo

B. Nâ, Mo

C. Nâ, Mg

D. Mo, Nâ

62. Cho 4 kim loâi : Mg, Al, Zn, Cu. Kim loâi co tính khư yeu hờn H2 lâ
A. Mg, Al

B. Al, Zn

C. Zn, Cu

D. Cu

63. Cho câc phân ưng sâu : Phân ưng xây râ theo chieu thuân lâ :
1. Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu

2. Cu + Pt2+ → Cu2+ + Pt

3. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe

4. Pt + 2H+ → Pt2+ + H2

A. 1,2

B. 1,2,3

C. 3,4

D. 2,3

64. Cho mot cây đinh sât vâo dung dich Cu2+ thây co Cu mâu đo xuât hien. Neu cho Cu vâo dung dich
Hg2+ thây co Hg mâu trâng xuât hien. Dưâ vâo ket uâ tren, hây sâp xep câc khoi lường Fe, Cu, Hg theo
thư tư tâng dân cuâ tính khư :
A. Cu < Fe < Hg

B. Cu < Hg < Fe

C. Hg < Cu < Fe

DFe < Cu < Hg

65. Kim loâi M (1 trong 4 kim loâi sâu : Al, Fe, Nâ, Câ ). M tân trong dd HCl cho râ muoi A. M tâc dung
vời Cl2 cho muoi B. Neu cho M vâo dd muoi B tâ thu đườc dd muoi A
A. Nâ

B. Câ

C. Fe

D. Al

66. Trong câc hidroxit sâu : Be(OH)2, Mg(OH)2, Pb(OH)2, hidroxit nâo chí tân trong âxit, hidroxit nâo
tân trong dung dich âxit lân kiem : ( ket quâ cho theo thư tư )
A. Mg(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2

B. Be(OH)2, Mg(OH)2

C. Pb(OH)2, Mg(OH)2

D. Mg(OH)2, Pb(OH)2

67. Vât lieu lâm bâng Al ben trong khong khí hờn sât lâ ví :
1. Al co tính khư yeu hờn Fe

2. Al dân đien tot hờn Fe

3. Al nhe hờn Fe

4. Al bi oxi hoâ nhânh hờn Fe nhưng lờp Al2O3 lâm 1 mân lien tuc câch li Al vời moi trường. Chon lí
do đung
A. 1,2

B. 1,2,3

C. 4

D. 1

68. Chon phât beu đúng :Người tâ dung tol trâng kem bâo ve Fe lâ ví :
1. Zn co tính khư mânh hờn sât nen bi oxi hoâ trườc khi tiep xuc vời moi trường âm
2. Khi troc lờp ZnO thi Fe vân tiep tuc đườc bâo ve
3. Lờp mâ Zn trâng đep
A. 1

B. 1,2,3

C. 1,2

D. 4

69. Trườc đây người tâ dung chí (Pb) lâm ong nườc, chí co nhưng ưu nhườc điem sâu : Chon phât
bieu đúng
1. Bi oxi hoâ châm hờn Fe do co tính oxi hoâ yeu hờn Fe
2. Nườc chưâ câcbonât vâ sunfât tâo râ tren be mât mot lờp bâo ve gom câcbonât vâ sunfât chí
3. Pb đoc do tâo thânh Pb(OH)2 tân mot ít trong nườc
A. 1,2,3

B. 1,2

C. 1

D. 2

70. Đe bâo ve vo tâu đi bien, nen dung kim loâi nâo trong so câc kim loâi sâu: Cu, Mg, Zn, Pb
A. Mg

B. Zn

C. Mg, Zm

D. Cu

71.Trong câc kim loâi sâu : Cu, Fe, Pb, Al người tâ thường dung kim loâi nâo de lâm vât lieu dân đien
vâ dân nhiet:
A. Cu

B. Cu, Al

C. Fe, Pb

D. Al

72. Cho sât kim loâi ngyen chât, thep ( Fe co chưâ mo ít câcon), gâmg ( sât co chưâ nhieu câcbon).
Trong 3 vât lieu nây, vât lieu mem nhât vâ vât lieu cưng vâ gion nhât theo thư tư lâ :
A.Fe, thep

B.Thep, gâng C.Fe, gâng

73. Cho

I2
2I-

Fe3+
Fe2+

D.Gâng, sât

Cl2 (Tính oxh tâng tư I2 → Cl2)
2Cl- ( Tính khư giâm tư I- → Cl- )

Trong 3 phân ưng sâu, phân ưng nâo xây râ theo chieu thuân :
1. 2Fe3+ + 2I- → Fe2+ + I2
A. 3

2. 2Fe3+ + 2Cl- → Fe2+ + Cl2

B. 1,2

C. 1,3

3. Cl2 + 2I- → 2Cl- + I2

D. 2.3

74. Biet râng dung dich HCl tâc dung vời Fe cho râ Fe 2+, nhưng khong tâc dung vời Cu. HNO3 tâc
dung vời Cu tâo râ Cu2+ nhưng khong tâc dung Au cho râ Au3+. Sâp xep câc ion Fe2+, H+, Cu2+, NO3-,
Au3+ theo thư tư đo mânh tính oxi hoâ tâng dân
A.H+ < Fe2+ < Cu2+ < NO3- < Au3+

B.NO3- < H+ < Fe2+ < Cu2+ < Au3+

C.H+ < Fe2+ < Cu2+ < Au3+ < NO3-

D. Fe2+ < H+ < Cu2+ < NO3- < Au3+

75. Cho mot cây đinh Fe vâo dung dich muoi Fe3+ thí mâu cuâ dung dich chuyen tư vâng (Fe3+)sâng
luc nhât ( Fe2+). Fe lâm mât mâu xânh cuâ dung dich Cu2+ , nhưng Fe2+ khong lâm phâi mâu cuâ
dung dich Cu2+. Tư ket quâ tren, sâp xep câc chât khư Fe, Fe2+, Cu theo thư tư đo mânh tâng dân
A.Fe2+ < Fe< Cu

B.Fe < Cu < Fe2+ C.Fe2+ < Cu < Fe

D. Cu < Fe < Fe2+

76. Cho dây đien the :

Fe2+
Fe

2H+
H2

Fe3+

Fe2+

NO3-

NO

Cl2

2Cl-

Đe đieu che Fe3+ co the dung phân ưng nâo trong so câc phân ưng sâu :
A.Fe + HCl

B.Fe + Cl2

C.Fe2+ + HCl

D. Fe + HNO3 vâ Fe + Cl2

77. Hây lưâ chon phường phâp đieu che khí HCl trong PTN tư câc hoâ chât sâu :
A.Thuy phân muoi AlCl3

B.Clo tâc dung vời nườc

C.Tong hờp tư H2 & Cl2

D. NâCl tinh the vâ H2SO4 đâc

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆP LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

1.C

2.D

3.B

4.A

5.B

6.B

7.D

8.A

9.D

10.A

11.C

12.B

13.A

14.A

15.D

16.B

17.B

18.D

19.D

20.C

21.D

22.C

23.D

24.A

25.A

26.D

27.A

28.B

29.C

30.C

31.A

32.A

33.A

34.D

35.C

36.D

37.A

38.C

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44.B

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

50.C

51.B

52.C

53.C

54.A

55.C

56.B

57.A

58.C

59.D

60.D

61.B

62.D

63.A

64.C

65.C

66.A

67.C

68.C

69.A

70.C

71.B

72.C

73.C

74.D

75.C

76.D

77.D

