
ĐÁP ÁN – LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC - Kim loại kiềm và hợp chất 

Câu 1: Đáp án C 

6HNO3 + Al2O3   2AlNO33 + 3H2O 

6HCl + Al3O2 2AlCl3 + 3H2O 

2NaOH + Al3O2   2NaAlO2 + H2O 

A sai vì Na2SO4 không  tác dụng với Al2O3 

B sai vì KNO3 không tác dụng với Al2O3 

D sai vì NaCl không tác dụng với Al2O3 

Câu 2: Đáp án A 

A đúng vì Na là kim loại kiềm nên tan hết trong nước. 

Na + H2O NaOH + 
1

2
H2↑  

B, C sai vì Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao. 

D sai Al không phản ứng với H2O SGK12-NC trang 173. 

Câu 3: Đáp án B 

2R + 2nHCl → 2RCln + nH2↑ 
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Vậy R là nhôm Al 

Câu 4: Đáp án D 

A sai vì: AlCl3dư + 3NaOH → AlOH3↓ trắng + 3NaCl  

B sai vì: 

Ba + 2H2O → BaOH2 + H2↑ 

BaOH2 + NH4HCO3 → NH3↑ + BaCO3↓ + 2H2O 

C sai vì: 2NaHCO3 + CaOH2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O 

D đúng vì: 

HCl + NaAlO2 + H20 → NaCl + AlOH3↓trắng 

3HCldư + AlOH3 → AlCl3 + 3H2O  



Câu 5: Đáp án C 

BaHCO32
0t  BaO + 2CO2 + H2O 

Na2CO3
0t  Na2CO3 

 

Câu 6: Đáp án C 

Kim loại kiềm có độ cứng thấp 

Câu 7: Đáp án D 

Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 

2Al2O3
criolit ,dpnc  4Al + 3O2 

Câu 8: Đáp án D 

 1  đúng SGK 12 nâng cao – trang 134 

 2  sai vì kim loại cứng nhất là crom 

 3  đúng vì Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 

 4  sai vì khi điện phân NaCl nóng chảy điện cực trơ, tại catot xảy ra sự khử ion Na+. 

 5  đúng vì 

CO2 + 2Mg → 2MgO + 2C 

3CO2 + 4Al → 2Al2O3 + 3C 

→ Có 3 phát biểu đúng 

Câu 9: Đáp án là A. 

Các kim loại Na; Mg; Al cùng thuộc chu kì 3, mà trong cùng chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt 
nhân thì tính khử giảm dần nên tính khử giảm theo thứ tự Na > Mg > Al. 

Câu 10:Đáp án là D. 

Rubi; saphia và boxit đều chứa Al2O3; còn đôlômit có thánh phần chính là CaCO3.MgCO3. 

Câu 11:Đáp án là C. 

Câu 12: Chọn đáp án B 

Fe và Zn cùng nhúng vào dung dịch HCl khi xảy ra ăn mòn điện hóa thì Zn sẽ bị ăn mòn trước vì Zn là 

kim loại hoạt động hóa học hơn Fe => do vậy Fe sẽ không bị ăn mòn 

Câu 13:Chọn đáp án D 
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Câu 14: Chọn đáp án C 
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Câu 15: Đáp án C. 

Câu 16: Đáp án B. 

Câu 17:Đáp án A. 
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Câu 18: Đáp án B. 

3AgNO3 + AlCl3 3AgCl + AlNO33. 

AlCl3 + 3NaOH AlOH3 + 3NaCl. 

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O AlOH3 + 3NH4Cl. 

Câu 19: Đáp án B. 

Các kim loại điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm có tính khử yếu hơn Al, đó là: Fe; Zn; Pb; Mn; 
Cr. 

Câu 20: Đáp án C. 

Câu 21: Đáp án C. 

Trong quá trình điện phân, cực dương sẽ bị mòn dần và được hạ thấp dần xuống. 

Câu 22: Đáp án B. 

Không điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy AlCl3. 

Câu 23:Đáp án A. 

Phát biểu đúng là: 2; 3; 4. 

 1 Không sản xuất chất béo trong công nghiệp. 

 5 Không dùng amilozơ để sản xuất tơ sợi dệt vải. 

 6 Dung dịch amino axit có làm đổi màu quỳ tím hay không còn phụ thuộc vào số nhóm -NH2 và -
COOH trong phân tử amino axit. 

 7 Các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới tác dụng với CuOH2/OH- sinh ra hợp chất màu 
tím hoặc đỏ tím phản ứng màu biure. 



Câu 24:Đáp án A. 

Phát biểu đúng là: 2; 3; 4. 

 1 Không sản xuất chất béo trong công nghiệp. 

 5 Không dùng amilozơ để sản xuất tơ sợi dệt vải. 

 6 Dung dịch amino axit có làm đổi màu quỳ tím hay không còn phụ thuộc vào số nhóm -NH2 và -
COOH trong phân tử amino axit. 

 7 Các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới tác dụng với CuOH2/OH- sinh ra hợp chất màu 
tím hoặc đỏ tím phản ứng màu biure. 

 

Câu 25: Đáp án C 

6HNO3 + Al2O3   2AlNO33 + 3H2O 

6HCl + Al3O2 2AlCl3 + 3H2O 

2NaOH + Al3O2   2NaAlO2 + H2O 

A sai vì Na2SO4 không  tác dụng với Al2O3 

B sai vì KNO3 không tác dụng với Al2O3 

D sai vì NaCl không tác dụng với Al2O3 

Câu 26: Đáp án A 

A đúng vì Na là kim loại kiềm nên tan hết trong nước. 

Na + H2O NaOH + 
1

2
H2↑  

B, C sai vì Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao. 

D sai Al không phản ứng với H2O SGK12-NC trang 173. 

Câu 27:Đáp án D 

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2AlOH3↓ + 6NaCl + 3CO2↑ 

Câu 28:Đáp án A 

Các thí nghiệm : a ; b ; c ; e 

Câu 29:Đáp án A 

Cr+2HCl→CrCl2+H2 

2Al+6HCl→2AlCl3+3H2 

Câu 30:Đáp án C 

Phương pháp nhiệt luyện chỉ điều chế được các kim loại sau Al 



Câu 31:Đáp án B 

CrOH2là hợp chất lưỡng tính 

Câu 32:Đáp án A. 

Phát biểu đúng là: 2; 3; 4. 

 1 Không sản xuất chất béo trong công nghiệp. 

 5 Không dùng amilozơ để sản xuất tơ sợi dệt vải. 

 6 Dung dịch amino axit có làm đổi màu quỳ tím hay không còn phụ thuộc vào số nhóm -NH2 và -
COOH trong phân tử amino axit. 

 7 Các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới tác dụng với CuOH2/OH- sinh ra hợp chất màu 
tím hoặc đỏ tím phản ứng màu biure. 

Câu 33:Đáp án D 

Tiêu hủy kim loại Na, K bằng ancol etylic với phản ứng: Na + H2O → NaOH + ½ H2và K + H2O → KOH + 

½ H2. Phản ứng này khá êm dịu, không gây nguy hiểm, không tạo ra chất độc hại, dễ xử lí 

Câu 34:Đáp án D 

AlCl3 + 4KOH dư → KAlO2 + 3KCl + 2H2O 

→ 3 chất tan gồm KAlO2, KCl, KOH dư 

Nếu cho a gam dung dịch muối X vào a gam dung dịch BaOH2 dư thu được 2a gam dung dịch Z chứng 

tỏ phản ứng không tạo kết tủa hoặc khí 

Câu 35:Đáp án B 

Quá trình trao đỏi e:  

3 6Cr Cr 3e    x2 

2Br 2Br  x3 

Do va ̣y phản ứng sau khi cân bàng là  

2 2 2 4 22NaCrO 3Br 8NaOH 2Na CrO 6NaBr 4H O      

Tỏng he ̣  só là2 + 3 + 8 + 2 + 6 + 4 = 25.  

Câu 36:Đáp án D 

Câu 37:Đáp án C 

Dùng dd NaOH để phân biệt AlCl3 và KCl vì khi cho từ từ đến dư dd NaOH vào AlCl3 có hiện tượng xuât 

hiện kêt tủa sau đó kết tủa tan, còn KCl thì không có hiện tượng gì 

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + AlOH3↓ 

AlOH3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O 

Câu 38:Đáp án D 

Kim loại Al thụ động với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội 



Al là kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa nên không tác dụng được với MgSO4 

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ 

Câu 39:Đáp án C 

Các kim loại: K, Ca, Ba tác dụng với H2O ở đk thường => có 3 kim loại 

Câu 40:Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng. 

B. Các kim loại kiềm  nhóm IA đều có trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

C. Từ P và HNO3 đặc, nóng có thể điều chế được H3PO4. 

D. Có thể dùng CO để làm khô khí HCl có lẫn hơi nước. 

Đáp án D 

A, B, C đúng 

D.Sai vì CaO phản ứng với HCl nên không thể làm khô HCl được 

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O 

CaO + H2O → CaOH2 

 




