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Môn: Hóa học – Khối 12 
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A. Lí thuyết trọng tâm 
1. S¾t vµ hîp chÊt cña s¾t (Chó ý : Fe2+ vµ Fe3+) 
2. Cr«m vµ hîp chÊt cña cr«m (Chó ý: Cr2O3, Cr(OH)3 lìng tÝnh) 
3. §ång vµ hîp chÊt cña ®ång 
B. Các dạng bài toán thường gặp 
D¹ng 1. Bµi to¸n kim lo¹i, hîp chÊt cña kim lo¹i (Fe, Cu) t¸c dông víi dung dÞch axit 

D¹ng 2. Bµi to¸n kim lo¹i Fe, Cu t¸c dông víi dung dÞch muèi 
D¹ng 3. Bµi to¸n ®iÖn ph©n 
D¹ng 4. Bµi to¸n CO, H2, Al,… khö oxit kim lo¹i (Fe, Cu) 
C. Cấu trúc đề 
- §Ò thi theo h×nh thøc tr¾c nghiÖm; sè lîng c©u: 30; thêi gian: 45 phót. 
- CÊu tróc ®Ò: 
1. VÞ trÝ cña kim lo¹i (Cr, Fe, Cu) trong b¶ng tuÇn hoµn [2] 
2. TÝnh chÊt vËt lÝ cña kim lo¹i (Fe, Cu) [1] 
3. TÝnh chÊt hãa häc cña kim lo¹i vµ hîp chÊt cña kim lo¹i (Cr, Fe, Cu) [14] 
4. Hîp kim cña s¾t [1] 
5. Bµi to¸n kim lo¹i, hîp chÊt cña kim lo¹i (Fe, Cu) t¸c dông víi dung dÞch axit [6] 

6. Bµi to¸n kim lo¹i Fe, Cu t¸c dông víi dung dÞch muèi [3] 

7. Bµi to¸n ®iÖn ph©n [1] 
8. Bµi to¸n CO, H2, Al,… khö oxit kim lo¹i (Fe, Cu) [2] 
D. Bài tập minh họa 

C©u 1 :  Cho nguyªn tè Fe (z=26). CÊu h×nh electron cña Fe lµ 
A. [Ar]3d8 B. [Ar]3d54s1 C. [Ar]3d64s2 D. [Ar]4s24p6 

C©u 2 :  Nguyªn tè X cã cÊu h×nh electron nguyªn tö lµ 1s22s22p63s23p63d104s1. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y 
lµ ®óng ? 

A. Sè hiÖu nguyªn tö X lµ 31 B. X lµ nguyªn tè s 
C. X lµ phi kim D. X thuéc chu k× 4 

C©u 3 : Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là  
A. Al B. Fe C. Cu D. Cr 
C©u 4 :  Ph¬ng tr×nh ho¸ häc nµo sau ®©y ®· viÕt kh«ng ®óng ? 

A. Fe + I2  
0t  FeI2 B. 2Fe + 3Cl2  

0t  2FeCl3 

C. Cr + S  
0t  CrS D. 3Fe + 2O2  

0t  Fe3O4 
C©u 5 :  Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo kh«ng ®óng ? 

A. Crom lµ kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh h¬n s¾t B. Crom lµ kim lo¹i nªn chØ t¹o ®îc oxit 
baz¬ 

C. Cr(OH)3 lìng tÝnh 
 

D. Muèi Crom (III) cã tÝnh khö trong m«i 
trêng kiÒm 

C©u 6 :  Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch 
A. KNO3. B. AgNO3. 
C. FeSO4.                                D. HCl.                                      

C©u 7 :  Cho c¸c cÆp chÊt : Fe + CuSO4,(1); Fe + FeSO4(2), Fe +  HNO3 ®Æc nguéi (3); Fe + FeCl3 (4) . 
Cã bao nhiªu cÆp chÊt x¶y ra ph¶n øng ho¸ häc 

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 
C©u 8 :  Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl 

được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim 
loại M có thể là 

A. Zn. B. Mg. C. Fe. D. Al. 
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C©u 9 :  Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là 

A. CuSO4 và ZnCl2. B. HCl và AlCl3. C. ZnCl2 và FeCl3. D. 
CuSO4 và 
HCl. 

C©u 10 :  Cho kim lo¹i ®ång vµo c¸c dung dÞch sau : H2SO4 lo·ng, Fe(NO3)2 + H2SO4 lo·ng,  AgNO3. 
§ång bÞ tan trong mÊy dung dÞch ? 

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 
C©u 11 :  Cặp chất không phản ứng với nhau là 

A. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2. B. Fe và dung dịch FeCl3. 
C. Cu và dung dịch FeCl3. D. Fe và dung dịch CuCl2 

C©u 12 :  Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là 

A. Ca và Fe.   B. Na và Cu.   C. Fe và Cu. D. 
Mg và Zn.  
  

C©u 13 :  Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là 
A. BaCl2. B. KNO3. C. FeCl3. D. K2SO4. 

Câu 14: Thí nghiệm nào sau đây không có sự hòa tan chất rắn?  
A. Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl.   B. Cho Cr vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng.  
C. Cho Cr vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.  D. Cho CrO3 vào H2O.  
Câu 15: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là  
A. HNO3.   B. H2SO4.   C. HCl.    D. CuSO4.  
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?  
A. Hàm lượng cacbon trong thép cao hơn trong gang.  
B. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, dẫn nhiệt tốt.  
C. Quặng pirit sắt có thành phần chính là FeS2.  
D. Sắt(III) hiđroxit là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước.  
Câu 17: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch HNO3 đặc, nguội?  
A. Mg.    B. Al.    C. Cr.     D. Cu.  
Câu 18: Cho dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch 
H2SO4 loãng là  
A. 1.    B. 2.    C. 3.     D. 4.  
C©u 19 : Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở 
đktc). Giá trị của m là 

A. 1,4. B. 2,8. C. 11,2. D. 5,6. 
C©u 20 : Hoµ tan hoµn toµn 11,2 gam mét kim lo¹i X trong dung dÞch HNO3 thu ®îc 4,48 lÝt NO (s¶n 
phÈm khö duy nhÊt, ®ktc). Kim lo¹i X lµ 

A. Zn (65) B. Mg (24) C. Cu (64) D. Fe (56) 
C©u 21: Cho 41,4 gam hçn hîp X gåm Al2O3, Fe3O4, CuO t¸c dông võa ®ñ víi V ml dung dÞch H2SO4 1M 
thu ®îc dung dÞch Y. C« c¹n Y thu ®îc 105,4 gam muèi khan. Gi¸ trÞ V lµ 

A. 400 B. 200 C. 600 D. 800 
C©u 22 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 
lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau  khi kết thúc 
phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là 

A. 12,3.   B. 15,6. C. 10,5.   D. 11,5.   
C©u 23 : Cho 10,4 gam hçn hîp Fe vµ Mg t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl d thu ®îc 6,72 lÝt khÝ H2 (®ktc) 
vµ dung dÞch A. C« c¹n A thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan ? 

A. 31,7 gam B. 21,05 gam C. 32,3 gam D. 21,35 gam 
Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 34,8 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 
1,68 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá 
trị của m là  
A. 68,4.     B. 120.     C. 44,7.    D. 90. 
C©u 25 : Nhóng thanh Fe vµo 100 ml dung dÞch Cu(NO3)2 0,15M. §Õn khi ph¶n øng hoµn toµn th× thÊy khèi 
lîng thanh Fe 
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A.t¨ng 1,2 gam B. gi¶m 0,12 gam C. t¨ng 0,12 gam D. gi¶m 0,84 gam 
Câu 26: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh 
sắt). Giá trị của m là 
A. 2,00.    B. 3,60.    C. 1,44.   D. 5,36. 
Câu 27:  Cho 5,6 gam bột sắt vào 250 ml dung dịch AgNO3 1M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được a gam 
chất rắn không tan. Giá trị của a là 
A. 21,6 B.27 C.32,4 D.5,4 
Câu 28: Điện phân dung dịch muối sunfat của kim loại X (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường 
độ dòng điện 5A trong 3860 giây thấy khối lượng catot tăng 6,4 gam. Kim loại đó là 
A.Mg (24) B. Fe (56) C. Cu (64) D. Zn (65) 
Câu 29: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là 
A. 1,68 gam.    B. 1,44 gam.    C. 2,52 gam.   D. 3,36 gam. 
Câu 30: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng 
hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là  
A. 0,8 gam.     B. 8,3 gam.     C. 2,0 gam.    D. 4,0 gam. 

-------------------Hết------------------- 
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- Nếu các em mong muốn có những bài tập khó hơn thì sau đây là một số bài tham khảo (nội dung này không bắt 
buộc)  
Câu 31: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực 
trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể 
tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hoà tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không 
tan trong dung dịch. Giá trị của t là  
A. 4825.    B. 8685.    C. 6755.    D. 772. 
Câu 32: Hoà tan hết 17,92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al, Al2O3 (trong đó oxi chiếm 25,446% phần 
trăm về khối lượng) vào dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,736 lít (đktc) hỗn 
hợp khí Z gồm N2 và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 15,29. Cho NaOH tới dư vào Y rồi đun nóng, không có khí thoát 
ra. Số mol HNO3 đã phản ứng với X là  
A.1,215 mol.     B. 1,475 mol.              C. 0,75 mol.     D. 1,392 mol. 

Câu 33: Hỗn hợp X gồm a mol Fe,b mol FeCO3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không khí 
(dư), nung đến các phản ứng xảy ra hoàn toàn sau đó đưa về nhiệt độ đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất trước khi 
nung. Quan hệ của a, b, c là: 

A. a = b+c  B. 4a+4c=3b   C. b=c+a   D. a+c=2b 
C©u 34 : Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào 94,5 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion  NH4

+ 
). Cho X tác dụng hoàn toàn với 525 ml dung dịch KOH 1,5M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được 
chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 65,85 gam chất rắn. Biết nồng độ phần trăm của HNO3 trong X 
là 28,8%. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 9,6 B. 3,2   C. 6,4 D. 1,28 

Câu 35: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung 
dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn 
thấy khối lượng thanh sắt giảm 1,8 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x gần nhất với? 

A. 0,42.                       B. 0,52.                     C. 0,62.                      D. 0,32. 
Câu 36: Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2; y mol NaOH và x mol KOH. Sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 32,3 gam muối (không có kiềm dư) và 15 gam kết tủa. 
Bỏ qua sự thủy phân của các ion, tỉ lệ x : y có thể là 

A. 2 : 3.                                  B. 8 : 3.                        C. 49 : 33.                         D. 4 : 1 

Câu 37 : Trộn 8,1 gam bột Al với 35,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn 

hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3 khuấy đều cho đến khi các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z ( không chứa ion NH4
+  và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho 

dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch M ; 0025 mol 

khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
+5

N ) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là : 

A. 76,70%.                    B. 41,57%.                   C. 51,14%.                     D. 62,35%. 

Câu 38: Cho 4 gam oxit kim loại M tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37,8% thấy nồng độ phần trăm của 

muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam muối rắn. Lọc tách muối 

rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là 34,7%. Phần trăm khối lượng oxi trong muối rắn gần nhất 

với?   (Biết hóa trị của M không thay đổi trong  phản ứng) 

A. 70                                  B. 72                                       C. 70,5                                    D. 68,6 
Câu 39: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra  
hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của  
m là  
A. 29,25.     B. 48,75.     C. 32,50.     D. 20,80. 
Câu 40: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu  
được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy 
ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là  
A. 5,12.     B. 5,76.     C. 3,84.     D. 6,40. 

 


