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Câu 1:  

a) Em hãy cho biết tính chất hóa học của sắt, nhôm, clo  

b) Hãy viết dãy hoạt động HH của một số kim loại? Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của một số kim loại? 

Câu 2:  Em hãy giải thích vì sao: 

a) Đồ vật bằng đồng, sắt để trong không khí hay bị gỉ; đồ vật bằng nhôm thì không bị gỉ, mặc dù  nhôm hoạt 

động hóa học mạnh hơn sắt, đồng? 

b) Không nên dùng xô, chậu làm bằng nhôm để đựng vôi?  

c) Chỉ dùng bạc, vàng, bạch kim để làm đồ trang sức mà không dùng sắt, đồng? 

Câu 3:   Mô tả hiện tƣợng và viết PTHH xảy ra khi cho: 

a) Đinh sắt vào dung dịch đổng sunfat (CuSO4). 

b) Dung dịch natri hiđroxit vào dung dịch sắt (III) clorua (FeCl3). 

c) Cho dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4. 

Câu 4:   Những khí thải (SO2, CO2…) trong quá trình luyện gang, thép có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến môi 

trƣờng xung quanh? 

Câu 5: Viết PTHH hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau: 

a) Na2O 
)1( NaOH 

)2( Al(OH)3 
)3( Al2O3 

)4( Al 
)5( Al2(SO4)3 

)6(  BaSO4    

b)  Fe 
)1( FeCl3 

)2( Fe(OH)3 
)3( Fe2O3 

)4( Fe2(SO4)3 
)5( FeCl3 

)6( Fe(NO3)3 

c) SO2 
)1( Na2SO3 

)2( SO2 
)3( SO3 

)4(  H2SO4 
)5(  CuSO4 

)6(  FeSO4 

d) KMnO4 
)1(  MnO2 

)2(  Cl2 
)3( HCl 

)4(  NaCl 
)5(  Cl2 

)6(  NaClO 

Câu 6:   

a) Chỉ dùng một hóa chất nêu phƣơng pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau:  

                NaCl, AgNO3, HCl, NaOH. Viết PTHH(nếu có) 

b)  Bằng phƣơng pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch:  CuSO4, AgNO3, NaCl, Na2CO3 

c) Có 3 kim loại: Ag, Al, Mg. Hãy nêu cách nhận biết mỗi kim loại. 

Câu 7:  Cho kim loại 6,5 gam kẽm tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 5%. Tính: 

a) khối lƣợng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng. 

b) thể tích khí thoát ra (ở đktc) sau khi phản ứng kết thúc. 

c) Nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch sau phản ứng. 

Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại R hoá trị II vào dung dịch axit HCl thu đƣợc 4,48 lít khí H2 ở 

đktc.  Xác định kim loại R. 

Câu 9: Cho hỗn hợp  kim loại Cu, Al tác dụng với dung dịch axit clo hiđric HCl dƣ thu đƣợc 6,72 lít (đktc) 

khí H2 và 3,2 gam chất rắn không tan. Tính:  

a) thành phần phần trăm về khối lƣợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu? 

b) khối lƣợng dung dịch axit HCl 20% đã phản ứng? 

Câu 10: Cho 8g gam hỗn hợp 2 kim loại  Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl nồng độ 3,65% thu đƣợc dung 

dịch A và 0,4 gam khí H2. Tính: 

a) thành phần phần trăm về khối lƣợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp trên? 

b) Khối lƣợng dung dịch HCl đã phản ứng. 

Câu 11: Đốt 5,6 gam bột sắt với 1,6 gam bột lƣu huỳnh trong điều kiện không có không khí, thu đƣợc chất 

rắn A. Cho A phản ứng với dung dịch HCl(dƣ) thu đƣợc hỗn hợp khí B. Tính: 

a) Khối lƣợng dung dịch HCl 10% đã phản ứng? 

b) Thể tích khí B đo ở đktc?                                         

-HẾT- 

 


