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Câu 1. Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng e  

1. FexOy  +  H2SO4 đặc, nóng     Fe2(SO4)3  +  SO2 +  H2O 

2. K2Cr2O7  +  FeSO4  +  H2SO4   Cr2(SO4)3  +  Fe2(SO4)3  + K2SO4  +  H2O  

3. As2S3 +  HNO3 +  H2O    H3AsO4 +  H2SO4 +  NO 

4. CH2=CH2  +  KMnO4  + H2O   CH2OH-CH2OH  +  MnO2 +  KOH 

Câu 2. Một khoáng chất có chứa 20,93% Nhôm; 21,7% Silic và còn lại là oxi 

và Hidro (về khối lượng). Hãy xác định công thức của khoáng chất này. 

Câu 3.  Hạt vi mô của nguyên tố X có tổng số các hạt cấu tạo là 33, trong đó 

số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Xác định nguyên 

tố X, biết nguyên tử nguyên tố X có 1 electron độc thân ở trạng thái cơ bản. 

Câu 4.  Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung 

dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Xác 

định M 

Câu 5. Chia 10 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. 

Phần 1 được đốt cháy hoàn toàn trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. 

Phần hai hòa tan trong HNO3 đặc, nóng dư thu được V lít NO2 (sản phẩm khử 

duy nhất) ở đktc. Tính V 

Câu  6. Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe, 0,15 mol Fe2O3 và 0,1 molFe3O4 tác 

dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A. Cho dung dịch A 

tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến 

khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn C. Tính m  

 

     Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Na=23, Mg=24, Al=27, K=39, 
Ca=40, Ba=137, Cu=64, Fe=56, Zn=65, Mn=55, Cs=133, Li=7, Ag=108, 
Pb=207, O=16, H=1, N=14, Si=28, He=4, S=32, P=31, C=12, Br= 80 và 
Cl=35,5 
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Câu 1.  

1. 2FexOy  +(6x-2y)H2SO4 đặc, nóng  x Fe2(SO4)3 +(3x-2y) SO2+(6x-2y) H2O 

2. K2Cr2O7  +6FeSO4  +7H2SO4 Cr2(SO4)3  +3Fe2(SO4)3 + K2SO4  +7H2O  

3. 3As2S3 +28HNO3 + 4H2O    6H3AsO4 +  9H2SO4 + 28NO 

4. 3CH2=CH2  + 2KMnO4  + 4H2O   3CH2OH-CH2OH  +  2MnO2 + 2KOH 

Câu 2. Gọi % lượng Oxi = a thì % lượng Hidro = 57,37 – a. Phân tử khoáng 

chất trung hòa điện nên    

       20,93 21,7 a3 4 2 (57,37 a) 0
27 28 16

           Giải phương trình cho a = 55,82 

    Vậy tỉ lệ số nguyên tử Al : Si : O : H =  20,93 21,7 55,82: : :1,55
27 28 16

 = 2 : 2 : 9 : 4 

  Vậy công thức khoáng chất Al2Si2O9H4  hay  Al2O3.2SiO2.2H2O (Cao lanh) 

Câu 3. Gọi a, b lần lượt là số hạt mang điện và không mang điện trong hạt vi mô. 

Theo giả thiết ta có 

33
9

a b
a b
 

  
 Giải hệ ta được 

21
12

a
b


 
 

Vậy nguyên tử X có 12 notron nên có số proton nhỏ hơn hoặc bằng 12.  

Mặt khác nguyên tử X có 1e độc thân ở trạng thái cơ bản nên z=11 là Na thỏa mãn 

Hạt vi mô đã cho là ion Na+ 

Câu 4. (Phương pháp Tự chọn lượng chất) 

Chọn số mol M(OH)2 đã dùng là 1 

p/ư   M(OH)2 + H2SO4→ MSO4 + 2H2O (1) 

 Mol/ 1 1 1 

Theo p/ư nH2SO4 = 1 → m H2SO4=98(g) → mdd H2SO4=98x100/20=490(g) 

Vậy mdd sau p/ư=M+34+490 

Theo gt ta có 96 27,21
34 490 100

M
M




 
 → M=64 Vậy M là Cu 

Câu 5. Theo giả thiết mỗi phần có 5g hỗn hợp. Phần 1 sau nung được 21g 

nên khối lượng oxi phản ứng = 21-5=16g. Số mol e oxi nhận được =2. Vậy 

trong TN2 số mol N+5 nhận được =2, nên số mol NO2 tạo thành =2.  Vậy 

V=4,48 lít  

Câu 6. Viết sơ đồ quá trình biến đổi của hỗn hợp đầu ta nhận thấy sau rất 

nhiều phản ứng thì cuối cùng toàn bộ lượng Fe đã chuyển thành Fe2O3. Áp 

dụng bảo toàn nguyên tố với Fe ta thấy số mol Fe ban đầu = 



 
0,3+0,15x2+0,1x3=0,9. Vậy số mol Fe2O3 thu được = 0,45 nên 

m=0,45x160=72g 


