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ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 1 

Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ? 

A. 1.   B. 2.    C. 3.   D. 4. 

Câu 2 : Trong nguyên tử, hạt mang điện là : 

A. Electron.     B. Electron và nơtron. 

C. Proton và nơton.    D. Proton và electron. 

Câu 3: Một ion có 13 proton, 14 nơtron và 10 electron. Ion này có điện tích là : 

A. 3-.   B. 3+.   C. 1-.   D. 1+. 

Câu 4:  Một ion có 8 proton, 8 nơtron và 10 electron. Ion này có điện tích là : 

A. 2-.   B. 2+.   C. 0.   D. 8+. 

Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số 

hạt không mang điện. Nguyên tố B là : 

A. Na (Z = 11).  B. Mg (Z = 12).  C. Al (Z = 13).  D. Cl (Z =17). 

Câu 6 : Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số 

hạt không mang điện là 22. M là 

 A. Cr.   B. Fe.   C. Cu.   D. Ni. 

Câu 7: Số electron trong các ion sau : NO3
-, NH4

+, HCO3
-, H+, SO4

2- theo thứ tự là : 

A. 32, 12, 32, 1, 50.  B. 31,11, 31, 2, 48. C. 32, 10, 32, 2, 46.  D. 32, 10, 32, 0, 50. 

Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, electron, nơtron bằng 180. Trong đó các 

hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt. X là nguyên tố :     

A. flo.                         B. clo.   C. brom.             D. iot. 

Câu 9: Oxit B có công thức M2O có tổng số hạt cơ bản là 92. Trong oxit,  số hạt mang điện  nhiều 

hơn số hoạt không mang điện là 28. Công thức của  M  là :  

A. Fe.   B. Na.   C. Al   D. Mg. 

Câu 10: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số 

hạt không mang điện là 58 (cho 35
17 Cl ). M là 

A. K.   B. Li.   C. Na.   D. Rb. 

Câu 11: Hợp chất MX3 có tổng số hạt mang điện tích là 128. Trong hợp chất, số proton của nguyên 

tử X nhiều hơn số proton của nguyên tử M là 38. Công thức của hợp chất trên là : 

A. FeCl3.  B. AlCl3.  C. FeF3.  D. AlBr3. 

Câu 12: Hợp chất M2X có tổng số hạt cơ bản là 140. Trong hợp chất, tổng số hạt mang điện nhiều 

hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện của nguyên tử M nhiều hơn của nguyên tử X 

là 22.  Số hiệu nguyên tử của M và X là : 

A. 16 và 19.   B. 19 và 16.   C. 43 và 49.  D. 40 và 52. 

Câu 13: Trong phân tử MX2, M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn 

số proton là 4 hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX2 là 

58. CTPT của MX2 là  

 A. FeS2.                  B. NO2.                C. SO2.                D. CO2.   
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Câu 14: Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện 

nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron trong ion X2+  lần lượt là 

 A. 36 và 27.  B. 36 và 29.  C. 32 và 31.  D. 31 và 32. 

Câu 15: Tổng số hạt mang điện trong ion AB3
2- bằng 82. Số hạt mang điện trong nhân nguyên tử A 

nhiều hơn trong nguyên tử B là 8. Số hiệu nguyên tử A và B (theo thứ tự) là : 

A. 6 và 8.   B. 13 và 9.   C. 16 và 8.  D. 14 và 8. 

Câu 16 : Phân tử MX3
 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện 

nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số 

hạt trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Công thức của MX3
 là :   

 A. CrCl3.  B. FeCl3.  C. AlCl3.             D. SnCl3.  

Câu 17: Một nguyên tố X có 2 đồng vị có tỉ lệ nguyên tử là 27: 23. Hạt nhân của X có 35 proton. 

Đồng vị 1 có 44 nơtron, đồng vị 2 hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của X là: 

A. 80,82  B. 79,92              C. 79,56.  D. 81,32. 

Câu 18: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là 35Cl và 37 Cl . 

Phần trăm về khối lượng của 37
17 Cl  chứa trong HClO4 (với hiđro là đồng vị 1

1H , oxi là đồng vị 16
8O ) 

là giá trị nào sau đây  

A. 9,40%.  B. 8,95%.              C. 9,67%.  D. 9,20%. 

Câu 19: Nguyên tố A có 3 đồng vị. Tổng số khối của 3 đồng vị là 75. Số  khối đồng vị 2 bằng trung 

bình cộng số khối 2 đồng vị còn lại. Đồng vị thứ 3 chiếm 11,4 % và có số khối lớn hơn đồng vị thứ 

2 là 1 đơn vị. Số khối mỗi đồng vị là:  

A. 24, 26, 28  B. 23, 24, 25.              C. 22, 26, 27.  D. 24, 25, 26. 

Câu 20:  Nguyên tử khối trung bình của A là 24,328 đvC.  Phần trăm số nguyen tử các đồng vị A1, 

A2 lần lượt là: 

A. 67,8 ; 20,8.  B. 20,8; 67,8              C. 78,6; 10.  D. 10; 78,6. 

Câu 21: Cho 5,9 gam muối NaX tác dụng với AgNO3 dư thì thu được 14,4 gam kết tủa. Biết rằng X 

có 2 đồng vị là X1 và X2, trong đó X1 chiếm 75% và các loại hạt trong X2 nhiều hơn trong X1 là 2. 

Số khố đồng vị X1 và X2 lần lượt là: 

A. 34; 36  B.36; 38.              C. 33; 35.  D. 35; 37. 

Câu 22: Mg có 3 đồng vị 24Mg, 25Mg và 26Mg. Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Có bao nhiêu loại 

phân tử MgCl2 khác tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó ? 

A. 6.   B. 9.   C. 12.   D. 10. 

Câu 23: Hiđro có 3 đồng vị 1 2 3
1 1 1H, H, H  và oxi có đồng vị 16 17 18

8 8 8O, O, O . Có thể có bao nhiêu phân 

tử H2O được tạo thành từ hiđro và oxi ?       

A. 16.   B. 17.             C. 18.              D. 20. 

Câu 24: Oxi có 3 đồng vị 16 17 18
8 8 8O, O, O . Cacbon có hai đồng vị là: 12 13

6 6C, C . Hỏi có thể có bao 

nhiêu loại phân tử khí cacbonmôno oxit được tạo thành giữa cacbon và oxi ?       

A. 11.                          B. 6.                         C. 13.                        D. 14. 

Câu 25: Giả thiết trong tinh thể, các nguyên tử sắt là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, 

phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,85 ở 20oC 

khối lượng riêng của Fe là 7,78 g/cm3.  Cho Vhc = 
4
3 r3. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe là  
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A.  1,44.10-8 cm. B.  1,29.10-8 cm. C.  1,97.10-8 cm.       D.  1,97.10-10 cm 

Câu 26: Cấu hình electron nào sau đây của nguyên tố kim loại ? 

A. 1s22s22p63s23p6. B. 1s22s22p63s23p5. C. 1s22s22p63s23p3. D. 1s22s22p63s23p1.  

Câu 27: Cấu hình electron của nguyên tử Y ở trạng thái cơ bản là 1s22s22p5. Vậy Y thuộc nhóm 

nguyên tố nào ? 

A. Kim loại kiềm. B. Halogen.  C. Khí hiếm.   D. Kim loại kiềm thổ.  

Câu 28: Cho biết cấu hình electron của X : 1s22s22p63s23p3 của Y là 1s22s22p63s23p64s1. Nhận xét 

nào sau đây là đúng ? 

A. X và Y đều là các kim loại.  B. X và Y đều là các phi kim. 

C. X và Y đều là các khí hiếm.  D. X là một phi kim còn Y là một kim loại.  

Câu 29: Một nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1, nguyên tử đó thuộc về các 

nguyên tố hoá học nào sau đây ? 

A. Cu, Cr, K.  B. K, Ca, Cu.  C. Cr, K, Ca.  D. Cu, Mg, K. 

Câu 30: Các ion  8O
2-, 12Mg2+, 13Al3+ bằng nhau về 

A. số khối.  B. số electron.  C. số proton.  D. số nơtron. 

Câu 31: Ion M3+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s22p6. Tên nguyên tố và cấu hình 

electron của M là : 

A. Nhôm, Al : 1s22s22p63s23p1.  B. Magie, Mg : 1s22s22p63s2. 

C. Silic, Si : 1s22s22p63s23p2.   D. Photpho, P : 1s22s22p63s23p3. 

Câu 32: Nguyên tử X, ion Y2+ và ion Z- đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. X, Y, Z là kim loại, 

phi kim hay khí hiếm ? 

A. X: Phi kim ; Y: Khí hiếm ; Z: Kim loại.    B. X: Khí hiếm ; Y: Phi kim ; Z: Kim loại .  

C. X: Khí hiếm ; Y: Kim loại ; Z: Phi kim.    D. X: Khí hiếm ; Y: Phi kim ; Z: Kim loại . 

Câu 33: Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là Z = 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là : 

A. 1s22s22p63s23p64s23d4.   B. 1s22s22p63s23p63d6.   

C. 1s22s22p63s23p63d54s1.   D. 1s22s22p63s23p63d44s2. 

Câu 34: Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là Z = 26. Cấu hình electron của ion Fe3+ là : 

A. 1s22s22p63s23p64s23d3.   B. 1s22s22p63s23p63d44s1.   

C. 1s22s22p63s23p63d5.   D. 1s22s22p63s23p63d34s2. 

Câu 35: Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56 gam, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số 

hạt electron có trong 5,6 gam sắt là : 

A. 15,66.1024.        B. 15,66.1021.            C. 15,66.1022.  D. 15,66.1023. 

Câu 36: Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm 68% 

thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu xem nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì 

bán kính gần đúng của nó là : 

A. 0,125 nm.     B. 0,155 nm.  C. 0,134 nm.  D. 0,165 nm. 

Câu 37: Nguyên tử nhôm có bán kính r = 1,43
O

A  và có khối lượng nguyên tử là 27u. Khối lượng 

riêng của nguyên tử nhôm là 

       A. 3,86 g/cm3.           B. 3,36 g/cm3.             C. 3,66 g/cm3.             D. 2,70 g/ cm3. 
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Câu 38: Bán kính gần đúng của hạt nơtron là 1,5.10-15 m, còn khối lượng của một hạt nơtron bằng  

1,675.10-27kg. Khối lượng riêng của nơtron là 

        A. 123.106 kg/cm3.                 B. 118.109 kg/cm3.                  

            C. 120.108 g/cm3.               D. 118.109 g/cm3.  

Câu 39: Ion R3+ có cấu hình phân lớp cuối cùng là 3d3. Cấu hình electron của nguyên tử A là : 

A. [Ar]3d54s1.  B. [Ar]3d44s2.  C. [Ar]4s23d4.  D. [Ar] 4s13d5. 

Câu 40: Cation M3+ có 18 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là : 

A. 1s22s22p63s23p63d14s2.   B. 1s22s22p63s23p64s23d1. 

C. 1s22s22p63s23p63d24s1.   D. 1s22s22p63s23p64s13d2. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 1 

1-C 2-D 3-B 4-A 5-A 6-B 7-D 8-D 9-B 10-A 
11-B 12-B 13-A 14-B 15-C 16-C 17-B 18-D 19-D 20-C 
21-D 22-B 23-C 24-B 25-B 26-D 27-B 28-D 29-A 30-B 
31-A 32-C 33-B 34-C 35-D 36-A 37-C 38-D 39- A 40-A 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 5.   
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    B là Na   

Câu 6.  

2 82 25

2 22 30

Z N Z
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 M là Fe 

Câu 8.  

2     180

2   58,89%. 180

54

72

Z N Z

NZ

 
  





 


  X là iot 

Câu 10.  

2 52 24.3 182 19

(2 34 16.3) (N 18 8.3) 58 20

Z N Z

Z N

     
  

       
 M là K 

Câu 11.   

2 3.2 Z 128 13

38 17

M X M

X M X

Z Z

Z Z Z

   
  

   
 MX3 là AlCl3 

Câu 12.  

2.(2 ) (2 Z ) 140
19

(4 2 ) (2 N ) 44
8

2 2 22

M M X X

M

M X M X

X

M X

Z N N
Z

Z Z N
Z

Z Z

   


     
  

 

Câu 13.  

 46,67%( 2 )

4
26; 16

2 58

M M M M X X

M M
M X

X X

M X

Z N Z N Z N

N Z
Z Z

Z N

Z Z

     


 
  


  

   

Câu 14.  

2 2 92 31

(2 2) N 20 36

Z N Z

Z N

    
  

    
 Số hạt nơtron và electron trong ion X2+  lần lượt là 36 và 29 

Câu 16.  
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(2 ) 3(2 Z ) 196 13

(2 6 ) ( ) 60 17

( ) ( ) 8 14

(2 1) (2 3) 16 18

M M X X M

M X M X X

X X M M M

X X M M X

Z N N Z

Z Z N N Z

Z N Z N N

Z N Z N N

     
      

  
     

        

 Công thức của MX3
 là AlCl3. 

 

Câu 18.  

Giả sử % số đồng vị 37
17 Cl  là x, ta có: 37x + 35.(1-x) = 35,5   x= 0,25 

Phần trăm về khối lượng của 37
17 Cl  chứa trong HClO4 là 

0,25.37
.100% 9,2%

1 35,5 16.4


 
  

Câu 19.  

Giả sử số khối của 3 đồng vị của nguyên tố A lần lượt là A1, A2, A3. 

Ta có HPT:  

1 2 3 1

2 1 3 2

33 2

75 24

( ) : 2 25

261

A A A A

A A A A

AA A

    
 

    
    

  

Câu 21.  

Có phương trình phản ứng: NaX + AgNO3 → AgX↓ + NaNO3 

                           Theo PT: (23+X)                 (108+X)           (gam) 

                           Bài ra:        5,9                        14,4                      (gam) 

  X= 35,5 
 Ta có : 0,75X1 + 0,25.(X1+2) = 35,5    X1 = 35; X2 = 37 

Câu 25.  

Giả sử có 1 mol nguyên tử Fe ở 200C   m = 55,85 (gam) 

V = 355,85
cm

7,78
  V1 nguyên tử = 3

23

55,85.75%
cm

7,78.6,02.10
  R1 nguyên tử = 3

3
23

3.55,85.75%
cm

4.3,14.7,78.6,02.10
  

  R1 nguyên tử = 1,29.10-8 cm 

Câu 36.  

Giả sử có 1 mol nguyên tử Cr ở 200C   m = 52 (gam) 

V = 352
cm

7,78
  V1 nguyên tử = 3

23

52.68%
cm

7,2.6,02.10
  R1 nguyên tử = 3

3
23

3.52.68%
cm

4.3,14.7,2.6,02.10
  

  R1 nguyên tử = 0,125 nm 

Câu 37.  

Vnguyên tử Al = 8 34
.3,14.(1,43.10 cm)

3
    Dnguyên tử Al = 

-24
3

-8 3

27.1,6605.10 gam
=3,66(gam/cm )

4
.3,14.(1,43.10 cm)

3

  

Câu 38. 

Vhạt nơtron  = 13 34
.3,14.(1,5.10 cm)

3
    Dhạt nơtron = 

-24
9 3

-13 3

1,675.10 gam
= 118.10 (kg/cm )

4
.3,14.(1,5.10 cm)

3
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ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 2 
 

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau về bảng HTTH  

      1. Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ chỉ có kể từ chu kì 4 

      2. Số electron ở lớp ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm (đối với các nguyên tố thuộc nhóm A) 

      3. Số lớp e bằng số thứ tự của chu kì  

      4. Hóa trị  tính đối với H luôn luôn bằng số thứ tự của nhóm 

        A. Chỉ có 1, 2 đúng    B. Chỉ có 3, 4 đúng  

        C. Chỉ có 1, 2, 3 đúng    D. Cả 1, 2, 3, 4 đúng 

Câu 2: Có phát biểu sau: 

     1. Trong cùng một nhóm A, bán kính nguyên tử tăng đều từ trên xuống dưới  

     2. Trong cùng 1 chu kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A giảm dần từ trái qua phải  

     3. Trong cùng 1 chu kì, năng lượng ion hóa thứ nhất luôn tăng dần 

     4. Bán kính nguyên tử càng lớn, độ âm điện càng nhỏ  

Số phát biểu đúng là: 

       A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 3: Trong các phát biểu sau về bảng HTTH. Chọn phát biểu đúng. 

      1. Mỗi ô của bảng HTTH chỉ chứa 1 nguyên tố. 

      2. Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự M trung bình tăng dần 

      3. Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố nằm trong cùng 1 ô (bảng HTTH) 

      4. Các nguyên tố trong cùng 1 hàng (chu kì) có tính chất tương tự 

        A. Chỉ có 1, 3 đúng    B. Chỉ có 1, 2 đúng  

        C. Chỉ có 3, 4 đúng    D. 1, 2, 3, 4 đều đúng  

Câu 4: Câu nào sau đây không đúng? 

       A. Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm 

       B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo 

chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

        C. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. 

        D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B. 

Câu 5: Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết: 

     1. Số electron ở lớp vỏ    

     2. Số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn 

     3. Số nơtron trong nhân nguyên tử  

     4. Số proton trong hạt nhân  

     5. Số electron ở lớp ngoài cùng   

     6. Số đơn vị điện tích hạt nhân. 

Số thông tin đúng là 

       A. 2   B. 3   C. 4   D. 5 

Câu 6: Chu kì là dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng 

       A. số lớp e.  B. số e hóa trị.  C. số p.             D. số điện tích hạt nhân 

Câu 7: Chọn phát biểu không đúng. 

       A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau. 

       B. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không hoàn toàn giống nhau. 

       C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số e lớp ngoài cùng bằng nhau. 
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       D. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau. 

Câu 8: Có 3 nguyên tử số p đều là 12, số khối lần lượt là 24, 25, 26. Chọn câu sai. 

A. Các nguyên tử trên là những đồng vị.             

B. Các nguyên tử trên đều cùng 1 nguyên tố. 

C. Chúng có số nơtron lần lượt: 12, 13, 14. 

D. Số thứ tự là 24, 25, 26 trong bảng HTTH. 

Câu 9: Hai nguyên tử X, Y có cấu hình e ngoài cùng là 3sx và 2p5. Biết phân lớp 3s của hai nguyên 

tử hơn kém nhau một electron. Vị trí của X, Y trong hệ thống tuần hoàn là: 

       A. X: Chu kì 3, nhóm IA; Y: Chu kì 3, nhóm VA   

B. X: Chu kì 3 nhóm IIA; Y: Chu kì 3, nhómVIIA 

C. X: Chu kì 3, nhóm IA; Y: Chu kì 3, nhóm VIIA   

D. X: Chu kì 3 nhóm IA; Y: Chu kì 2, nhóm VIIA 

Câu 10: Các nguyên tố hóa học trong nhóm A có tính chất hóa học giống nhau vì: 

A. Có cùng số lớp electron.   B. Nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng như nhau.  

       C. Có hóa trị như nhau   D. Tạo thành các oxit có công thức như nhau.  

Câu 11: Cation X3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 2s22p6. Vị trí của nguyên tố X trong 

bảng tuần hoàn là: 

       A. Chu kì 3, nhóm VIA, là nguyên tố phi kim B. Chu kì 4, nhóm IVB là nguyên tố kim loại 

       C. Chu kì 3, nhóm IIIA, là nguyên tố kim loại D. Chu kì 4, nhóm IIIB, là nguyên tố kim loại 

Câu 12: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu chu kì nhỏ và bao nhiêu chu kì 

lớn? 

        A.  3 và 4   B.  2 và 3  C.  4 và 2  D.  4 và 3 

Câu 13: Tính bazơ của dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến dổi theo chiều nào sau 

đây: 

       A.  Vừa tăng vừa giảm          B.  Không thay đổi   

       C.  Tăng  D.  Giảm 

Câu 14: Bán kính nguyên tử Cl, F, Br, I sắp xếp theo chiều: 

       A.  Br>I>Cl>F       B.  F>Cl>Br>I C.  Cl>F>Br>I D.  I>Br>Cl>F 

Câu 15: Nguyên tử X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1 và số khối (A) là 27.  Hạt nhân nguyên 

tử X có 

       A.  13p,14n   B.  13n, 14p            C. 14p,13e   D.  14p; 14n 

Câu 16: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn gồm các nhóm nguyên tố nào? 

        A.  Nguyên tố d       B.  Nguyên tố s C.  Nguyên tố s và p D.  Các nguyên tố p 

Câu 17: Nguyên tố thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA.  Vậy X có cấu hình electron: 

       A.  1s22s22p63s23p4.       B.  1s22s22p63s23p5.  C.  1s22s22p63s23p3.  D.  1s22s22p63s23p6.  

Câu 18: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc: 

       A.  Tăng dần độ âm điện B.  Tăng dần bán kính nguyên tử 

       C.  Tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử.  D.  Tăng dần khối lượng 

Câu 19: Nguyên tử của nguyên tố nào có khuynh hướng cho 1 electron trong các phản ứng hóa 

học? 

       A.  Mg (Z=12) B.  Cl (Z=17) C.  Na (Z=11) D.  Al (Z=13) 

Câu 20: Sắp xếp các kim loại Na, Mg, Al, K theo quy luật tính kim loại giảm dần: 
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       A.  K,  Na,  Mg,  Al.                  D.  Na,  K,  Mg,  Al.  

       B.  Na,  Mg,  Al,  K.                  C.  Al,  Mg,  Na,  K.  

Câu 21: Nguyên tố nào có tính  kim loại  mạnh nhất ? 

      A.  Mg ( Z = 12 ) B.  Na( Z = 11) C.  Al ( Z = 13 )              D.  Be( Z = 4 ).  

Câu 22: Những tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn? 

      A.  Hóa trị cao nhất với oxi B.  Tính kim loại, tính phi kim 

      C.  số electron lớp ngoài cùng D.  Số lớp electron  

Câu 23: Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức R2O7.  R là nguyên tố nào ? 

      A.  N (Z=7) B.  C (Z=6) C.  Cl (Z=17) D.  S (Z=16) 

Câu 24: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit, hiđroxit ứng với các nguyên tố 

trong nhóm IIA là:  

      A.  tăng           B.  không đổi  C.  giảm rồi tăng       D.  giảm 

Câu 25: Các ion A+, B2+, X2- đều có cấu hình electron bền vững của khí neon là 1s22s22p6.  Vậy các 

nguyên tử của các nguyên tố tương ứng là 

      A.  11Na, 20Ca, 8O B.  11Na, 12Mg, 8O C.  9F, 8O, 12Mg D.  19K, 20Ca, 16S 

Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố nào có khuynh hướng nhận thêm 2 electron trong các phản ứng 

hoá học ? 

      A.  N (Z = 7) B.  O (Z = 8) C.  Cl (Z = 17) D.  Na (Z = 11) 

Câu 27: Nguyên tố nào có tính phi kim mạnh nhất ? 

      A.  F ( Z = 9 ) B.  Cl ( Z = 17 ) C.  S( Z = 16 ).  D.  O ( Z = 8 ) .  

Câu 28: Nguyên tử của nguyên tố nào trong chu kì 3 có bán kính nguyên tử lớn nhất? 

          A.   Na (Z= 11)           B.   P (Z=15)     C.  Si (Z=14)                   D.  Cl (Z=17) 

Câu 29: Tính axit của dãy các hidroxit: 2 3 2 4 4H SiO , H SO , HClO  biến đổi như thế nào? 

          A. Tăng                      B. Giảm       C. Không thay đổi         D. Giảm rồi tăng 

Câu 30: Một nguyên tố X mà hợp chất với hidro có công thức 3XH .  Oxit cao nhất của X chứa 

43,66% X về khối lượng.  X là  

        A.   C              B.   N         C.   P            D.   S 

Câu 31: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3.  Biết % về khối lượng của oxi 

trong oxit cao nhất của X là 74,07 %.  Nguyên tử khối của X là 

        A.  14.  B.  31.  C.  32.  D.  52 

Câu 32. A và B là 2 nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn có 

tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 32. Hai nguyên tố đó ở vị trí nào trong bảng HTTH ?  

A. X: chu kì 2,  nhóm II; Y: chu kì 3 nhóm II   

B. X: chu kì 2, nhóm III; Y: chu kì 3, nhóm III  

C. X: chu kì 2, nhóm V; Y: chu kì 3 nhóm VI   

D. X: chu kì 3, nhóm VII; Y: chu kì 4, nhóm VII. 

Câu 33: Cho kim loại kiềm Na tác dụng hết với nước thu được 100 ml dung dịch A và 3,36 lit khí 

hiđro (ở đktc).  Vậy nồng độ mol/lit của NaOH có trong dung dịch A là bao nhiêu ? 

         A. 3M B. 0,15M C. 0,3M D. 1,5M 

Câu 34: Công thức oxit cao nhất của nguyên tố là RO2.  Trong hợp chất khí với hiđro, H chiếm 

25% về khối lượng.  Nguyên tố R là: 

         A.  Nitơ B.  Clo C.  Cacbon D.  Silic 



Trang 10 
 

Câu 35: Cho 7,2 gam kim loại X hóa tri 2  tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư  thu được 

6,72 lit khí hiđro (ở đktc).  X là kim loại nào ? 

        A.  Mg                         B.  Fe                                C.  Cu                                 D.  Zn 

Câu 36: Cho 4,6 gam một kim loại R ở nhóm IA tác dụng với nước thì thu được 2,24 lít khí H2 (ở 

đktc). Nguyên tố R là: 

        A.  Ca    B.  Ba       C.  K            D.  Na 

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm ở 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn 

vào nước thì thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc).  Hai kim loại kiềm đó là: 

        A.  Li, Na  B.  Na, K      C.  Rb, Cs              D.  Na, Rb 

Câu 38: Cho 15 g hỗn hợp A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị 2 thuộc nhóm A vào dung dịch 

H2SO4 loãng dư thoát ra 6,72 lit khí (đktc). Nếu cho 6 g M vào dung dịch axit HCl dư thì khí thoát 

ra (đktc) nhỏ hơn 4 lít. Xác định M?  

        A. Be      B. Mg                               C. Ca                                  D. Fe. 

Câu 39: Có x mol hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp (hỗn hợp X). X tác dụng vừa đủ 

với dd HCl thu được a gam hỗn hợp muối clorua khan, còn nếu X tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 thì 

thu được 1,1807 a gam  hỗn hợp muối sunfat khan. 2 kim loại đó là 

        A. Li, Na               B. Na, K                        C. K, Rb                   D. Rb, Cs 

Câu 40: Có x mol hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp (hỗn hợp X). X tác dụng vừa đủ 

với dd HCl thu được a gam hỗn hợp muối clorua khan, còn nếu cho X tác dụng vừa đủ với dd 

H2SO4 thì thu được b gam hỗn hợp muối sunfat khan. Giá trị của x là 

        A.                          B.                              C.                            D.  
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 2 
 

1-C 2-A 3-A 4-C 5-A 6-D 7-D 8-D 9-D 10-B 
11-C 12-A 13-D 14-D 15-A 16-C 17-B 18-C 19-C 20-A 
21-B 22-D 23-C 24-A 25-B 26-B 27-A 28-A 29-A 30-C 
31-A 32-A 33-A 34-C 35-A 36-D 37-B 38-C 39-B 40-B 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu 2. Phát biểu đúng là các phát biểu 1, 2, 3, 4. 

Câu 5. Số thông tin đúng gồm 1, 2, 4, 6. 

Câu 30:  Oxit cao nhất của X là X2O5, trong đó  %X= 
2X

.100% = 43,66%
2X+5.16

   X = 31 (P) 

Câu 33:  PTHH: 2Na +2H2O 2NaOH + H2 

   
2NaOH Hn = 2n = 0,3(mol)  C(NaOH)= 3M 

Câu 34:  Hợp chất khí với hiđro của X là XH4 , trong đó  %H= 
4.1

.100% = 25%
X+1.4

   X = 6 (C) 

Câu 37: PTHH tổng quát:  2M + 2H2O    2MOH + H2 

 Số mol của M = 0,2 mol 

 M  = 
6, 2

31
0, 2

   Hai kim loại kiềm là Na và K. 

Câu 38:  

* PTHH khi cho A tác dụng với dd H2SO4 loãng: 

 Zn + H2SO4   ZnSO4 + H2 

 M + H2SO4   MSO4 + H2 

Tổng số mol của A là 0,3 mol  M = 
15

50
0,3

 M<50 

* PTHH khi cho M tác dụng với dd HCl : 

 M + 2HCl    MCl2 + H2 


6 4

M 22, 4
    M > 33,6  

Như vậy M =40 (Ca) 

Câu 39: Cho x = 1 (mol) 

PTHH tổng quát: 

 2M + 2HCl   2MCl + H2 

 1        1               (mol) 

 2M + H2SO4   M2SO4 + H2 

             1        0,5               (mol) 

Ta có: 0,5.(2 M   + 96) = 1,1807 ( M  + 35,5)   M  = 33,67 

Vậy 2 kim loại kiềm là Na (M = 23) và K (M = 39) 



Trang 12 
 

Câu 40:  PTHH tổng quát: 

 2X + 2HCl   2XCl + H2 

 x        x               (mol) 

 2X + H2SO4   X2SO4 + H2 

             x        0,5x          (mol) 

Ta có: 
 

a = x. + 35,5

b = 0,5x. 2

(X ) b - a
x = 

12,5X+96
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ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 4 

Câu 1: Chất oxi hoá là chất  
A. cho e, chứa ng.tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.   
B. cho e, chứa ng.tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.  
C. nhận e, chứa ng.tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.   
D. nhận e, chứa ng.tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. 

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây không đúng?  

       A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. 

 B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên 

tố. 

       C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất. 

       D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố 

Câu 3:  Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử ?  
A. oxit phi kim và bazơ.    B. oxit kim loại và axit.  
C. kim loại và phi kim.    D. oxit kim loại và oxit phi kim. 

Câu 4: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là  
       A. -2, -1, -2, -0,5.  B. -2, -1, +2, -0,5. C. -2, +1, +2, +0,5.  D. -2, +1, -2, +0,5. 
Câu 5: Trong phản ứng oxi hóa – khử  

A. chất bị oxi hóa nhận e và chất bị khử cho e.     
B. quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng thời.  

        C. chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử.   
        D. quá trình nhận e gọi là quá trình oxi hóa. 
Câu 6:  Chọn phát biểu không hoàn toàn đúng.  

A. Sự oxi hóa là quá trình chất khử cho e.   
B. Trong các hợp chất số oxi hóa H luôn là +1.  

       C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa khác nhau.  
       D. Chất oxi hóa gặp chất khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng. 
Câu 7: Chất khử là chất  

A. cho e, chứa ng.tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.   
B. cho e, chứa ng.tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.  
C. nhận e, chứa ng.tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.   
D. nhận e, chứa ng.tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. 

Câu 8: Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra theo chiều tạo thành  
A. chất oxi hóa yếu hơn so với ban đầu.    
B. chất khử yếu hơn so với chất đầu.  
C. chất oxi hóa (hoặc khử) mới yếu hơn.   
D. chất oxi hóa (mới) và chất khử (mới) yếu hơn. 

Câu 9:  Cho quá trình Fe2+    Fe 3++ 1e, đây là quá trình  
A. oxi hóa.               B. khử .  C. nhận proton.  D. tự oxi hóa – khử.  

Câu 10:  Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng   
A. oxi hóa – khử.     B. không oxi hóa – khử.   
C. oxi hóa – khử hoặc không.      D. thuận nghịch. 

Câu 11:  Xét phản ứng sau:  2NO2 + 2KOH  KNO2 + KNO3 + H2O 
Phản ứng đã cho thuộc loại phản ứng  

A. oxi hóa – khử nội phân tử.                B. oxi hóa – khử nhiệt phân.  
C. tự oxi hóa khử.     D. không oxi hóa – khử. 

Câu 12: Cho các chất và ion: NH 
4 , NO2, N2O, NO 

3 , N2. Thứ tự giảm dần số oxi hóa của N là: 

 A. N2 > NO 
3  > NO2 > N2O > NH 

4 .              B. NO 
3  > N2O > NO2 > N2 > NH 

4 . 

 C. NO 
3  > NO2 > N2O > N2 > NH 

4 .              D. NO 
3  > NO2 > NH 

4  > N2 > N2O. 

Câu 13: Cho quá trình NO3
- + 3e + 4H+   NO + 2H2O, đây là quá trình  
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A. oxi hóa.               B. khử.   C. nhận proton.  D. tự oxi hóa – khử.  
Câu 14: Cho quá trình Fe2+    Fe 3++ 1e, đây là quá trình  

A. oxi hóa.               B. khử .  C. nhận proton.  D. tự oxi hóa – khử.  
Câu 15:  Trong phản ứng: 2FeCl3 + H2S  2FeCl2 + S + 2HCl. Cho biết vai trò của H2S 

A. chất oxi hóa . B. chất khử.  C. Axit.   D. vừa axit vừa khử. 
Câu 16:  Trong phản ứng MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của HCl là  

A. oxi hóa.   B. khử.   C. tạo môi trường.  D. khử và môi trường. 
Câu 17: Trong các chất sau, chất nào luôn luôn là chất oxi hóa khi tham gia các phản ứng oxi hóa – 
khử: KMnO4, Fe2O3, I2, FeCl2, HNO3, H2S, SO2?  

A. KMnO4, I2, HNO3.        B. KMnO4, Fe2O3, HNO3.  
C. HNO3, H2S, SO2.    D. FeCl2, I2, HNO3. 

Câu 18: Cho dãy các chất và ion: Cl2 , S , SO2 , C, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+ , S2- , Cl-. Số chất và ion 
trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là 

 A. 3.    B. 6. C. 4.                               D. 5. 
Câu 19: Phản ứng nhiệt phân muối thuộc phản ứng   

A. oxi hóa – khử.     B. không oxi hóa – khử.   
C. oxi hóa – khử hoặc không.      D. thuận nghịch. 

Câu 20: Khi trộn dung dịch Fe(NO3)2 với dung dịch HCl, thì  
        A. không xảy ra phản ứng.    B. xảy ra phản ứng thế.  
        C. xảy ra phản ứng trao đổi.    D. xảy ra phản ứng oxi hóa – khử. 
Câu 21: Xét phản ứng MxOy + HNO3  M(NO3)3 + NO + H2O, điều kiện nào của x và y để phản 
ứng này là phản ứng oxi hóa khử ? 
        A. x = y = 1.   B. x = 2, y = 1.  C. x = 2, y = 3.      D. x = 1 hoặc 2, y = 1. 
Câu 22: Cho các phản ứng oxi hoá- khử sau: 

3I2 + 3H2O  HIO3 + 5HI       (1)        HgO 2Hg + O2                         (2) 

4K2SO3  3K2SO4 + K2S       (3)        NH4NO3  N2O + 2H2O             (4) 

2KClO3  2KCl + 3O2       (5)                   3NO2 + H2O  2HNO3 + NO      (6) 

4HClO4  2Cl2    + 7O2 + 2H2O  (7)              2H2O2      2H2O + O2             (8) 

Cl2 + Ca(OH)2    CaOCl2 + H2O    (9)              KMnO4    K2MnO4 + MnO2 + O2  (10) 

Trong số các phản ứng oxi hoá- khử trên, số phản ứng oxi hoá- khử nội phân tử và số phản ứng tự 

oxi hoá- khử lần lượt là  

        A. 5 và 5.                        B. 3 và 7.                        C. 4 và 6.                       D. 6 và 4. 

Câu 23: Cặp hóa chất có thể phản ứng oxi hóa – khử với nhau là  
       A. CaCO3 và H2SO4.  B. Fe2O3 và HI.    C. Br2 và NaCl.        D. FeS và HCl. 
Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng:   FeS2 + HNO3

  Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O 

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của phản ứng là 

        A. 21.                             B. 19.                              C. 23.                             D. 25. 

Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O 

Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử HNO3 là 

       A. 23x-9y.                      B. 23x- 8y.                     C. 46x-18y.                   D. 13x-9y. 

Câu 26: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 
              2FeBr2  +  Br2   →  2FeBr3 2NaBr  + Cl2   → NaCl  +  Br2 

Phát biểu đúng là: 

A. Tính khử của mạnh hơn Br . B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2. 

C. Tính khử của Br mạnh hơn Fe2+. D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. 

Cl
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Câu 27: Hoà tan 62,1 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng thu được 16,8 lít hỗn hợp khí X 
ở đktc gồm 2 khí không màu hoá nâu trong không khí. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 17,2. Kim loại 
M là 
         A. Mg.   B. Ag.               C. Cu.   D. Al. 
Câu 28: Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch  HNO3 dư, thu được 1,12 

lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ  khối so với hiđro bằng 20. Tổng khối lượng muối  nitrat 

sinh ra là 

       A. 66,75 gam.                B. 33, 35 gam.                C. 6,775 gam.                D. 3, 335 gam.  

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc, nóng thấy thoát ra khí SO2 duy 
nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi 
hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc ,nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng 
khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là 
       A. FeO.                           B.  Fe2O3                        C. Fe3O4.                        D. FeCO3. 
Câu 30: Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp (A) gồm các oxit sắt. Hòa tan hoàn 
toàn (A) trong dung dịch HNO3 thu được 0,035 mol hỗn hợp (Y) gồm NO và NO2. Tỷ khối hơi của 
Y đối với H2 là 19. Tính x 
       A. 0,06 mol.                   B. 0,065 mol.  C.  0,07 mol.         D. 0,075 mol. 
Câu 31: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 
1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. 
Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: 
        A. 97,98.   B. 106,38.  C. 38,34.             D. 34,08. 
Câu 32: Cho 7,22g hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi,chia X thành 2 phần 
bằng nhau 

Phần 1 tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lit khí (đktc)  
Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 lit NO duy nhất (đktc)  

Kim loại M và % M trong hỗn hợp là: 
       A. Al với 53,68%.         B. Cu với 25,87%.  C. Zn với 48,12%.         D. Al với 22,44%.       
Câu 33: Hoà tan hết 9,6 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được SO2 là sản 
phẩm khử duy nhất. Cho toàn bộ lượng SO2 này hấp thụ vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau 
phản ứng đem cô cạn dung dịch được 18,9 gam chất rắn. Kim loại M đó là 

   A. Ca.  B. Mg.                      C. Fe.                             D. Cu. 
Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Zn, Mg bằng dung dịch H2SO4 đặc thu được 1,12 lít 
SO2 (ở đktc), 1,6 gam S(là những sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối khan 
trong dung dịch X là 

  A. 28,1 g.      B. 18,1 g.   C. 30,4 g.                       D. 24,8 g. 
Câu 35: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 
được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đkc và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với 
dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì 
khối lượng chất rắn thu được là 
       A. 16 gam                        B. 9 gam.                     C. 8,2 gam.              D. 10,7 gam. 
Câu 36: 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. Giá trị của V là:  

A. 22,4.  B. 44,8.                          C. 89,6.                         D. 30,8. 
Câu 37: Cho 36 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng 
dư thấy thoát ra 5,6 lít  khí SO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất).Tính số mol H2SO4 đã  phản ứng. 
 A. 0,5 mol.    B. 1 mol.                         C. 1,5 mol.                   D. 0,75 mol. 

Câu 38: Cho 7,84 lit (đktc) hỗn hợp khí oxi và clo tác dụng vừa đủ với hỗn hợp chúa 0,1 mol Mg 
và 0,3 mol Al thu được m (gam) hỗn hợp muối clorua và oxit . Giá trị của m bằng 

     A. 28,86 gam.                       B. 35,35 gam.                  
     C. 27,55 gam.       D. 21,7gam < m < 35,35 gam. 

Câu 39: Chia hỗn hợp gồm Mg và MgO thành 2 phần bằng nhau: 
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   - Phần 1: Cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,136 lít H2(đktc), dung dịch sau phản 
ứng chứa 14,25gam muối 
   - Phần 2: Cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu dược 0,448 lít khí X nguyên chất (đktc). Cô 
cạn cẩn thận và làm khô dung dịch sau phản ứng thu được 23 gam muối. Công thức phân tử của khí 
X là:   
 A. N2O.                          B.  NO2.                          C. N2.                             D. NO.      
Câu 40: Trộn đều 10,8 gam  Al với hỗn hợp Fe2O3, CuO, Cr2O3 rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng 
nhiệt nhôm ( phản ứng của Al với các oxit kim loại) thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn hỗn 
hợp X trong dd HNO3 đun nóng thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hiđro 
là 21. V có giá trị là: 

 A. 20,16 lít.       B. 17.92 lít.               C. 16,8 lít.                      D. 4,48 lít. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 4 

 

1-D 2-B 3-C 4-B 5-B 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 
11-C 12-C 13-B 14-A 15-B 16-D 17-B 18-B 19-C 20-D 
21-D 22-C 23-B 24-B 25-C 26-D 27-D 28-C 29-C 30-C 
31-B 32-D 33-D 34-A 35-A 36-B 37-B 38-C 39- C 40-B 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 18: Các chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là Cl2 , S , SO2 , C, Fe2+, Mn2+  

Câu 22: Các phản ứng oxi hoá- khử nội phân tử (2), (5), (7), (10) và các phản ứng tự oxi hoá- khử 

lần lượt  (1), (3), (4), (6), (8), (9)  

Câu 23: PT phản ứng:   Fe2O3 +  6HI  2FeI2 + I2 + 3H2O   
Câu 24: PT phản ứng:   FeS2 + 8HNO3

  Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 5NO + 2H2O 

Câu 25: PT phản ứng:   (5x-2y) Fe3O4 + (46x-18y) HNO3  (15x-6y) Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-

9y) H2O 

Câu 27: Có quá trình oxi hóa – khử: 

 
n+ +5 +1

M M +ne               2N +8e 2N   

 Ta có:   2N O

62,1
n.  = 8n  = 8.0,8625 M = 9n

M
    n = 3 và M = 27 là thỏa mãn 

Câu 28: Áp dung quy tắc đường chéo: 

  x mol NO             30            6 

                40                                 

                        y mol  NO2           46           10 

2

2

NO
NO NO

NO

n 3
 = n = 0,01875 (mol) ; n = 0,03125 (mol)

n 5
   

Có quá trình oxi hóa – khử dạng tổng quát: 

 

n+ +5         +2

                                   

  M M +  ne               N      +    3e              N

1,35 1,35
  n.                       0,01875.3    0,01875

M M

                                     N

 

 

                       +5           +4

     +   1e               N

                                               0,03125      0,03125





 

     
1,35

n.  = 3.0,01875 + 0,03125 = 0,0875
M

  

 0,0875
M

1,35
n.n

M

1,35
n

3n3 NO)M(NO   

Khối lượng muối = 1,35 + 0,0875.62 = 6,775 (gam) 

    (Chú ý: eKL)M(NO 62.nmm
n3

  ) 

Câu 29: Có nhiều cách, sau đây là 1 hướng giải: 
Ta có sơ đồ: 
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2 4

2 4
0

2 4 4H SO  

2

x y

2 4 4H SO  +CO

t
2

Fe (SO )

SO (a mol)
Fe O

Fe (SO )
Fe

SO (9a mol)





 


  

Giả sử có 1 mol FexOy, cho a = 1. 
TN 1:  

         

2y
+

                        +3x 2y
Fe          Fe    +    (3- )e

x

x                     (3x-2y) (mol)





  

 TN 2: 

         

0                         +3

Fe          Fe    +       3e

x                        3x (mol)




 

Theo bài ra ta có: 3x = 9   x = 3 
                            3x – 2y = 1y = 4 
Công thức oxit sắt là Fe3O4 

Câu 30: Áp dung quy tắc đường chéo: 
  x mol NO             30            8 

                 38                                 

                        y mol  NO2           46          8 

x = y = 0,0175 (mol)   

2O

5,04-56x
n = (mol)

32
  

Có quá trình oxi hóa – khử dạng tổng quát: 

 

3+ +5         +2

                    

  Fe +  3e               N      +    3e              N

   x          3x                            0,0175.3    0,0175

                                            N

Fe 

 
                                      +5           +4

     +   1e               N

                                                        0,0175      0,0175

                                            O




                            -2

2         +   4e             O

5,04-56x 5,04-56x
                                        

32 8





 

Bảo toàn e ta có: 3x = 0,0175.3 + 0,0175 + 
5,04 56

8

x
 x = 0,07 

Câu 31: Theo bài ra tính được: 
2 2N O Nn = n = 0,03(mol)   

   
2 2 4 3Al N O N NH NO3n = 8n + 10n = 8.0,03 + 10.0,03 + 8n  = 3.0,46(mol)   

  
4 3NH NOn = 0,105(mol)   

  m= 0,46.213 + 0,105.80= 106,38 (gam) 

Câu 32: Giả sử mỗi phần chứa x mol Fe và y mol M. Ta có PT: 56x + My = 3,61 (1) 
* Phần I xảy ra các quá trình oxi hóa-khử: 

              

+2                                                  +

2

+n

Fe Fe + 2e                             2H + 2e H

M M + ne
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Bảo toàn e ta có:  

             2x + ny = 2.0,095  (2) 

* Phần II xảy ra các quá trình oxi hóa-khử: 

              

+3                                                  +6 4

+n

Fe Fe + 3e                             S + 2e

M M + ne

S


 



  

Bảo toàn e ta có:  

             3x + ny  = 2.0,12  (3) 

Từ (1), (2), (3) giải được: M = 9n  n = 3 và M = 27 (Al) 

x = 0,05 ; y = 0,03 %Al = 22,44% 

Câu 33: NaOHn = 0,3(mol)  

Giả sử có x mol Na2SO3 và y mol NaHSO3 Ta có HPT:  

       
126x + 104y = 18,9 x = 0,15

2x + y = 0,3 y = 0

 
 

 
 0,15(mol)n

2SO   

Bảo toàn e ta có:  
9,6

.n = 0,15.2 M = 32n  M=64; n =2
M

    

Vậy: M là kim loại Cu 

Câu 34: Có bán phản ứng:  

              

2- +
4 2 2

2- +
4 2

SO  +  4H +  2e    SO  + 2H O

          0,05.4          0,05

SO  + 8H  +  6e     S + 4H O

        0,05.8           0,05









  

+

2 4 2

H
H SO H O

n 0,05.4+0,05.8
n = n  =  =  = 0,3(mol)

2 2
   

Bảo toàn khối lương tính được khối lượng muối khan trong dung dịch X là 28,1 gam 
Câu 35: Quy đổi 20,8 gam hỗn hợp gồm Fe và S với số mol tương ứng là x và y mol. 
Ta có sơ đồ:  

 3
00

2

+HNO
3+

+NaOHdu tt
3 2 3

2-
4

2,4 mol NO

Fe (x mol)
Fe  (x mol)dd A Fe(OH)  (x mol) Fe O (0,5x mol)S (y mol)
SO  (y mol)


 

  

Ta có HPT:  

    
56x + 32y = 20,8 x = 0,2

3x + 6y = 2,4 y = 0,3

 
 

 
       Chất rắn thu được là Fe2O3, khối lượng Fe2O3 = 16 gam 

Câu 36:  

* Với phần 1: Bảo toàn khối lượng  
2O

21-5
n =  = 0,5 (mol)  n 2 mol

32
e     

* Với phần 2: Bảo toàn e ta có: 
2NO en = n = 2 (mol)  

2NOV = 44,8 (lit)  

Câu 37: Quy đổi hỗn hợp thành Fe và O với số mol tương ứng là x và y mol. 

Bảo toàn khối lượng và bảo toàn e ta có:  

     
56x + 16y = 36 x = 0,5

3x = 2y + 2.0,25 y = 0,5
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2 4 3 2 4Fe (SO ) H SOn = 0,25 mol n  đã phản ứng = 0,25.3+ 0,25 = 1 (mol) 

Câu 38: Giả sử có x mol O2 và y mol Cl2, ta có:  x + y = 0,35 (1)  
Bảo toàn e ta có: 4x + 2y = 0,1.2 + 0,3.3 (2) 

Từ (1) và (2) giải được: x = 0,2; y = 0,15 
Vậy khối lượng muối và oxit thu được = 0,2.32 + 0,15.71 + 0,1.24 + 0,3.27 = 27,55 (gam) 
Câu 39: Giả sử mỗi phần có x mol Mg và y mol MgO 
Phần 1: Xảy ra phản ứng: 

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ 

 MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O 

Theo bài ra ta có:  

   
x = 0,14 x = 0,14

95.(x+y) = 14,25 y = 0,01

 
 

 
  

Phần 2: Giả sử sản phẩm khí là NxOy (0,02 mol) và có a mol NH4NO3 

Có các quá trình oxi hóa – khử: 

  

2
        +

2+ +5 2
  Mg +  2e               N      +    (5- )e              N

2
 0,14          0,28                         0,02x.(5- )     0,02x

                                                  

y

xy
Mg

x

y

x

 

 

                                                                                          +5           -3

       N      +   8e               N

                                                            



          8a                  a

 

Tổng khối lượng muối thu được: 0,15.148 + 80a = 23 a = 0,01 

Bảo toàn e ta có PT: 0,28 = 
2

0,02x.(5- )
y

x
+ 8.0,01 (1) x – 0,4y = 2 

x = 2 và y = 0   Khí X là N2 

Câu 40: Áp dung quy tắc đường chéo: 

  x mol NO             30             4 

                 42                 

                       y mol  NO2           46                            12 

      
x 1

 = 
y 3

   y =3x (1) 

Theo bài ra ra ta có sơ đồ:  

 
0

3

3 3

2 3 2 3

3 3HNOt
2 3 2

2 3 2 3 3 2

3 3

Al(NO )
Al O , Fe O

Fe(NO )0,4 mol Al
X CuO, Cr O + NO, NO

Fe O , CuO, Cr O Cu(NO )
Al, Cu, Cr

Cr(NO )


 


  

Nhận thấy trong quá trình chuyển hóa xảy ra các quá trình oxi hóa –khử sau: 
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                      +3 +5 +2

        

Al Al  + 3e                         N   +   3e    N

0,4          1,2                                   3x     x

                                                   N

 

 
                                                                         +5       +4

 +   1e      N

                                                              y        y





  

Bảo toàn e ta có: 1,2 = 3x + y (2) 

Từ (1) và (2) giải được : x = 0,2 ; y = 0,6 

Vậy : V = 0,8.22,4 = 17,92 (lít) 
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ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 5 

Câu 1: Nguyên tố Cl ở ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion Cl- là : 

A. 1s22s22p63s23p4.        B. 1s22s22p63s23p2.               

C. 1s22s22p63s23p6.    D. 1s22s22p63s23p5. 

Câu 2: Câu nào sau đây không chính xác? 

A. Halogen là những chất oxi hoá mạnh. 

B. Khả năng oxi hoá của các halogen giảm từ Flo đến Iot. 

C. Trong các hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hoá: -1, +1, +3, +5, +7. 

D. Các halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hoá học. 

Câu 3: Chất tác dụng với H2O tạo ra khí oxi là 

       A. Iot.   B. Clo.       C. Flo.  D. Brom. 

Câu 4: Cho 0,05 mol halogen X2 tác dụng vừa đủ với kim loại đồng, thu được 11,2 gam CuX2. 

Nguyên tố halogen đó là 

       A. Brom.                          B. Flo.                             C. Clo.                       D. Iot. 

Câu 5: Kim loại nào sau dây tác dụng với clo, không tác dụng với dung dịch HCl 

       A. Zn.                               B. Cu.                              C. Fe.                        D. Al. 

Câu 6: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là 

       A. H2SO4 đặc.                  B. Dung dịch Ca(OH)2.   C. NaOH đặc.            D. CaO. 

Câu 7: Trong hợp chất, clo có thể có những số oxi hóa nào sau đây 

       A. -1, +1, +3, +5, +7.                                     B. -1, +2, +3, +5, +6.  

       C. +1, +2, +3, +5,+7.                                     D. -1, +1, +3,+4, +5. 

Câu 8: Thể tích khí Cl2 (đktc) thu được khi cho 14,6 gam HCl tác dụng với MnO2 (lấy dư) là 

      A. 1,12 lít.                         B. 2,24 lít                    C. 3,36 lít.                 D. 4,48 lít. 

Câu 9: Khí hiđro clorua khi gặp quỳ tím ẩm thì làm quỳ tím 

      A. không chuyển màu.                                       B. chuyển màu xanh.  

      C. chuyển màu trắng.                                              D. chuyển sang màu đỏ. 

Câu 10: Khi dung dịch axit clohiđric đặc tác dụng với KMnO4, thì axit clohiđric đóng vai trò là 

      A. Chất khử.                     B. Chất oxi hóa.            C. Axit mạnh.           D. Axit yếu. 

Câu 11: X là một loại muối clorua, là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa chất để điều 

chế Cl2, H2, NaOH, nước Gia-ven,.. đặc biệt quan trọng trong bảo quản thực phẩm và làm gia vị 

thức ăn. X là 

      A. NaCl.                           B. KCl.   C. AlCl3.  D. ZnCl2. 

Câu 12: Hòa tan 4,48 lít khí HCl ở điều kiện tiêu chuẩn vào 100 ml nước. Dung dịch thu được có 

nồng độ là (thể tích dung dịch coi như không đổi) 

       A. 2M.                            B. 1M.   C. 4M.                         D. 0,5M. 

Câu 13: Cho 10 gam dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 14,35 gam kết 

tủa. Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl là 

       A. 29,2%.   B. 14,6%.  C. 36,5%.  D. 7,3%. 

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy 

khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit HCl tham gia phản ứng là 

       A. 0,04 mol.  B. 0,8 mol.  C. 0,08 mol                    D. 0,4 mol. 

Câu 15: Cho hỗn hợp MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 6,72 lít khí 

(đktc) và 38 gam muối. Thành phần phần trăm của MgO và MgCO3 là 

       A. 27,3% và 72,7%.         B. 25% và 75%.          C. 13,7% và 86,3%.       D. 55,5% và 44,5%. 

Câu 16: Trong công nghiệp nước Gia-ven được sản xuất bằng cách 
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  A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp.  

  B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. 

  C. cho Cl2 tác dụng với NaOH.  

  D. cho HCl tác dụng với NaOH. 

Câu 17: Ở nhiệt độ 300C, để thu được clorua vôi thì ta cho clo tác dụng với 

       A. Vôi tôi.  B. Vôi sống.                   C. Đá vôi.                       D. Thạch cao 

Câu 18: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây 

       A. HCl, HClO, H2O.                                     B. NaCl, NaClO, H2O.  

       C. HCl, NaClO, H2O.                                     D. NaCl, HClO, H2O. 

Câu 19: Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 và NaCl. Để điều chế 381 

gam clorua vôi cần phải dùng lượng MnO2 là (các phản ứng xảy ra với hiệu xuất 100%) 

       A. 174 gam.                      B. 261 gam.                    C. 348 gam.                    D. 435 gam. 

Câu 20: Cho một dung dịch hỗn hợp KF, KBr, KI thổi một luồng khí Cl2 vào dung dịch cho đến 

dư, Sản phẩm halogen nào sau đây được tạo thành 

       A. I2.                                 B. Br2, I2.                         C. F2.                               D. F2, Br2, Cl2. 

Câu 21: Thuốc khử có thể dùng để phân biệt được cả 4 lọ KF, KCl, KBr, KI là 

       A. NaOH.                         B. AgNO3.                       C. Quỳ tím.                     D. Cu. 

Câu 22: Khi nung nóng, iot biến thành hơi không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là 

      A. sự chuyển trạng thái.    B. sự bay hơi.                 C. sự thăng hoa.               D. sự phân hủy. 

Câu 23: Axit mạnh nhất là 

      A. HCl.                              B. HBr.                           C. HF.                              D. HI. 

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai 

       A. Flo là nguyên tố bền nhất.                                   B. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. 

       C. Flo là phi kim hoạt động nhất.                             D. Flo là chất oxi hoá mạnh nhất. 

Câu 25: Cho 22 gam hỗn hợp 2 muối NaX, NaY với X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp vào 

dung dịch AgNO3 dư thu được 47,5 gam kết tủa. X và Y là 

       A. Cl và Br.  B. Br và I.      C. F và Cl.                     D. Cl và I. 

Câu 26: Biết rằng 200 ml dung dịch KI tác dụng hết với khí Cl2 thì giải phóng 50,8 gam I2. Nồng 

độ mol của dung dịch KI là 

       A. 1M.                              B. 2M.                             C. 3M.                              D. 4M. 

Câu 27: Cho 22,4 gam một kim loại M tác dụng với khí clo thấy tạo thành 65 gam muối clorua kim 

loại. Kim loại M là 

      A. Al.                                B. Cu.                               C. Fe.                                D. Na. 

Câu 28: Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 17,92 lít khí 

H2 bay ra (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là 

       A. 111,3 gam.                   B. 37,1 gam.                     C. 101,3 gam.                   D. 102,9 gam. 

Câu 29: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. 

Khối lượng kết tủa tạo thành là 

      A. 21,6 gam.                      B. 10,8 gam.                     C. 28,7 gam.                    D. 14,35 gam. 

Câu 30: Cho 1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA  tác dụng hết với 

dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 

       A. Sr và Ba.                       B. Mg và Ca.                    C. Ca và Sr.                      D. Be và Mg. 

Câu 31: Cho 0,12 mol Fe và 0,2 mol Cl2 tham gia phản ứng với nhau. Khối lượng muối thu được là 

       A. 39 gam.                         B. 3,9 gam.                       C. 19,5 gam.                     D. 1,95 gam. 



Câu 32: Muối ăn là hỗn hợp NaCl và NaI. Khối l

chứa 2,5% NaI là 

       A. 9,25 tấn.                         

Câu 33: Hòa tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl d

được dung dịch A và 2,24 lít khí bay ra (

khan là 

      A. 13,55 gam.                     

Câu 34: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm 

Khí Cl2 sinh ra thường có lẫn h

(2) lần lượt đựng 

A. dung dịch NaOH và dung dịch H

B. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl.

C. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO

D. dung dịch NaCl và dung dịch H

Câu 35: Phương trình phản ứng 

A. MnO2 + 4HClđặc
ot

       B. 2KMnO4 + 16HClđặc 

       C. KClO3 + 6HClđặc 

       D. 2NaClđpnc   2Na + Cl

Câu 36: Phương trình phản ứng 

A. NaClrắn + H2SO4 đặc 

B. NaCl rắn + H2SO4đặc


C. H2 + Cl2
ot 2HCl↑ 

D. Cl2 + H2S  
ot 2HCl

Câu 37: Hoà tan hoàn toàn hỗ

thu được dung dịch Y. Nồng đ

MgCl2 trong dung dịch Y là  

        A. 24,24%.   B.

Câu 38: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố 

ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z

được 8,61 gam kết tủa. Phần tr

        A. 52,8%.                  B. 

Câu 39: Thêm 3,0 gam MnO2

hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu 

KClO3 trong hỗn hợp là: 

        A. 68,12%  B.
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ỗn hợp NaCl và NaI. Khối lượng muối NaCl cần thiết 

ấn.                         B. 9,75 tấn.                      C. 9 tấn.                            

ỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl d

ợc dung dịch A và 2,24 lít khí bay ra (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu 

                     B. 15,80gam.                   C. 12,20 gam.                    

ẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl.

 
ờng có lẫn hơi nước và hiđroclorua. Để thu được khí Cl2

ịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc. 

ặc và dung dịch NaCl. 

ặc và dung dịch AgNO3. 

ịch NaCl và dung dịch H2SO4 đặc. 

ng nào sau đây không dùng để điều chế clo trong phòng thí nghi

MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 

KCl + 3Cl2 + 3H2O 

2Na + Cl2  

ng nào sau đây không dùng để điều chế HCl trong phòng thí nghi

NaHSO4 + HCl↑ 

400o CNa2SO4 + 2HCl↑ 

 

2HCl↑+ S  

ỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đ

ng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. N

B. 11,79%.   C. 28,21%.   

ịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố 

ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung d

ợc 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaY trong hỗn hợp ban đ

B. 58,2%.                 C. 47,2%.                       

2 vào 197,0 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Tr

ến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân nặng 152 g. Thành phần % khối l

B. 62,18%  C. 61,28%  

ợng muối NaCl cần thiết để có 10 tấn muối ăn 

ấn.                            D. 9,5 tấn. 

ỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư ta thu 

ạn dung dịch A thì thu được khối lượng muối 

                    D. 11,10 gam. 

ịch HCl. 

2 khô thì bình (1) và bình 

clo trong phòng thí nghiệm? 

HCl trong phòng thí nghiệm? 

a đủ dung dịch HCl 20%, 

ch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của 

 D. 15,76%. 

ịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố 

) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 

đầu là  

47,2%.                       D. 41,8%.  

. Trộn kỹ và đun nóng hỗn 

ợc chất rắn cân nặng 152 g. Thành phần % khối lượng của 

 D. 68,21% 
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Câu 40: Thả một viên bi sắt hình cầu nặng 5,6 gam vào 200 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ. 

Sau khi đường kính viên bi còn lại bằng ½ so với ban đầu thì khí ngừng thoát ra ( giả sử viên bi bị 

mòn đều từ mọi phía). Nồng độ (mol/l) của dung dịch HCl là? 

      A. 0,5M   B. 0,875 M  C. 0,125 M  D. 1,376 M 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 5 

1-C 2-C 3-C 4-A 5-B 6-A 7-A 8-B 9-D 10-A 
11-A 12-A 13-C 14-B 15-C 16-B 17-A 18-B 19-B 20-B 
21-B 22-C 23-D 24-A 25-A 26-B 27-C 28-C 29-D 30-B 
31-C 32-B 33-D 34-D 35-D 36-C 37-B 38-B 39-B 40-B 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 13:  PTHH: HCl + AgNO3   AgCl  + HNO3  

Số mol HCl = Số mol AgNO3 = 0,1 (mol) 

C%(HCl) = 
0,1.36,5

.100% 36,5%
10

   

Câu 14:  PTHH:   Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

                   2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2 

Nhận thấy:  Khối lượng dd chỉ tăng thêm 7,0 gam sau khi cho 7,8 gam hỗn hợp 2 kim loại là do có 
0,8 gam H2 bay ra. 

Theo PT: Số mol HCl = 2.Số mol H2 = 0,8 (mol) 

Câu 15:  PTHH: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O 

                            MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O 

  Số mol MgCO3 = Số mol CO2 = 0,3 (mol) 
      Số mol MgO = Số mol MgCl2 – Số mol MgCO3= 0,4 – 0,3 = 0,1 (mol) 

Vậy: %MgO = 
0,1.40

.100% 13,7%
0,1.40 0,3.84




; MgCO3 = 86,3% 

Câu 19: PTHH : NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl 

                       CaO + H2O → Ca(OH)2 

                       4HCl + MnO2  → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

                       Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O   

Số mol clorua vôi (CaOCl2) là 3 mol 

Số mol Cl2 cần phản ứng là 3 mol 

Số mol MnO2 cần phản ứng là 3 mol 

Khối lượng MnO2 phải dùng là 261 (gam) 

Câu 27: PTHH: 2M + nCl2 → 2MCln 

Ta có: 
22,4

(M + 35,5n) = 65
M

 n = 3; M = 56  

Câu 28: PTHH:  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

                 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2 



Trang 27 
 

Nhận thấy: Số mol HCl = 2 số mol H2 = 2.0,8 = 1,6 (mol) 

BTKL   Tổng khối lượng muối clorua tạo thành = 44,5 + 1,6.36,5 – 0,8.2 = 101,3 (gam) 

Câu 29:  Chỉ có phản ứng: NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3  

Do đó khối lượng kết tủa tạo thành = 14,35 (gam) 

Câu 31: PTHH:  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 

Số mol Cl2 phản ứng = 0,18 (mol)   Cl2 dư 

Khối lượng muối thu được = 0,12.(56 + 03. 35,5) = 19,5 (gam) 

Câu 37:  PTHH:   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

                   Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2 

Giả sử có 1 mol hỗn hợp X trong đó có x mol Fe; (1-x) mol Mg 

Số mol HCl phản ứng = 2 mol Khối lượng dd HCl 20% = 365 (gam) 

Nồng độ % (FeCl2) = 
(56 71).x

.100% 15,76%
365+56x+24(1-x) 2





 x = 0,5 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 365 + 0,5.56 + 0,5.24 – 2 = 403 (gam) 

  Nồng độ % (MgCl2) = 
0,5.(24 71)

.100% 11,79%
403


   

Câu 38:  

TH1: Cả hai muối NaX và NaY đều phản ứng với AgNO3 sing ra kết tủa: 

           NaX + AgNO3   AgX  + NaNO3 

           NaY + AgNO3   AgY  + NaNO3 

Cứ 1 mol hỗn hợp NaX và NaY phản ứng thì khối lượng kết tủa tăng 85 gam. 

Số mol Na X  = 
8,61 6,03

85


 = 0,03 (mol) 

  X  = 
6,03

23 178
0,03

   (loại)  

TH2: Hai muối là NaF và NaCl do đó chỉ có NaCl phản ứng tạo kết tủa. 

  Số mol NaCl = 0,06 (mol) 

% Khối lượng NaCl trong hỗn hợp = 
0,06.58,5

.100% 58, 2%
6,03

   

Câu 39: Có phản ứng: 2KClO3 
0t  2KCl + 3O2   
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Khối lượng chất rắn giảm = khối lượng O2 tạo thành = 3 + 197 -152 = 48 (gam)   1,5 mol O2 

% khối lượng KClO3 trong hỗn hợp ban đầu là = 
122,5

.100% 62,18%
197

   

Câu 40: Đường kính viên bi giảm ½ so với ban đầu nêm khối lượng viên bi giảm đi 8 lần so với 

ban đầu. Sau phản ứng khối lượng viên bi còn 0,7 gam nên khối lượng Fe bị phản ứng = 4,9 gam. 

 Số mol HCl phản ứng = 2.số mol Fe phản ứng=2.0,0875 (mol). 

 Vậy: Nồng độ (mol/l) của dung dịch HCl= 0,0875 (M) 
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ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 6 

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là 

A. ns2np4.   B. ns2np5.   C. ns2np3.  D. (n-1)d10ns2np4. 

Câu 2: Nguyên tử N.tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là: 

       A. Na.   B. Cl.                          C. O.        D. S. 

Câu 3: Một nguyên tố ở nhóm VIA có cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái kích thích ứng với 

số oxi hóa +6 là  

A.1s2 2s2 2p6 3s1 3p6.                                        B. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4.  

C.1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1.                                  D. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2. 

Câu 4: Điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3 (xúc tác là MnO2), NaNO3, H2O2 

(có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ 

       A. KMnO4.  B. KClO3.  C. NaNO2.              D. H2O2. 

Câu 5: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử 

CuFeS2 sẽ 

        A. nhận 13 electron.           B. nhận 12 electron.        

        C. nhường 13 electron.      D. nhường 12 electron. 

Câu 6: Khi cho ozon tác dụng lên giấy có tẩm dung dịch KI và tinh bột thấy xuất hiện màu xanh vì 

xảy ra                   

        A. Sự oxi hóa ozon.        B. Sự oxi hóa kali.          

        C. Sự oxi hóa iotua.           D. Sự oxi hóa tinh bột. 

Câu 7: Các chất của dãy nào chỉ có tính oxi hóa là 

   A. H2O2 , HCl , SO3.                           B. O2 , Cl2 , S8.   

   C. O3 , KClO4 , H2SO4.                              D. FeSO4,  KMnO4, HBr. 

Câu 8: Khi sục SO2 vào dd H2S thì 

        A. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.                    B. Không có hiện tượng gì.       

        C. Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.           D. Tạo thành chất rắn màu đỏ. 

Câu 9: Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí H2S vào dung dịch hỗn hợp KMnO4 và H2SO4  

A. Không có hiện tượng gì cả.    

B. Dung dịch vẫn đục do H2S ít tan.                 

C. Dung dịch mất màu tím và vẫn đục có màu vàng do S không tan. 

D. Dung dịch mất màu tím do KMnO4 bị khử thành MnSO4 và trong suốt . 

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất 

khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X 

trong oxit cao nhất là 

A. 50,00%.               B. 40,00%.                  C. 27,27%.                D. 60,00%.  

Câu 11: Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch kiềm nóng theo phản ứng sau  

                                 3S  +  6KOH   →   2K2S  +  K2SO3  +  3H2O 

Trong phản ứng này có tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa và số nguyên tử lưu huỳnh bị khử là   

  A. 2 : 1.                       B. 1 : 2.   C. 1 : 3.                       D. 2 : 3. 

Câu 12: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl khí có tỷ khối so với hiđro là 9. 

Thành phần % theo khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là  

       A. 40%.                     B. 50%.              C. 38,89%.               D. 61,11%. 

Câu 13: Nung 11,2 gam Fe và 26 gam Zn với một lượng S dư. Sản phẩm của phản ứng cho tan 

hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO4 10% (d 

= 1,2 g /ml). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Thể tích tối thiểu của dung dịch CuSO4 cần để hấp 
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thụ hết khí sinh ra là 

       A. 700ml.                       B. 800ml.                   C. 600ml.                   D. 500ml. 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị không đổi trong hợp chất) trong hỗn 

hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 

5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là  

   A. Mg.                           B. Ca.                             C. Be.                              D. Cu.  

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 10,44 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung 

dịch X và 1,624 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. 29.                            B. 52,2.                           C. 58,0.                          D. 54,0.  

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm a mol FeS2 và 0,06mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), 

thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là 

 A. 0,075. B. 0,12.  C. 0,06.                          D. 0,04. 

Câu 17: Hoà tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung 

dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là  

A. 40. B. 80.   C. 60.                             D. 20. 

Câu 18: Cho từng chất: Fe,  Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 , FeSO4, Fe2(SO4)3 , 

FeCO3 lần lượt phản ứng với H2SO4  đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

       A. 5.                      B. 7.                            C. 6.                              D. 8.            

Câu 19: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm 

khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là  

       A. 21,12g.                      B. 24g.                             C. 20,16g.                       D. 18,24g.                                              

Câu 20: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO 

bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch H2SO4 0,5M loãng. Giá trị của V là   

       A. 0,23.                           B. 0,18.                            C. 0,08.                        D. 0,16. 

Câu 21: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn 

với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch H2SO4 1M 

vừa đủ để phản ứng hết với Y là 

       A. 57ml.                           B. 75ml.                          C. 55ml.                      D. 90ml. 

Câu 22: Hãy chọn phản ứng mà SO2 có tính oxi hoá 

 A. SO2 + Na2O  Na2SO3                       

 B. SO2 + 2H2S  3S + 2H2O        

  C. SO2 + H2O + Br2  2HBr + H2SO4          

  D. 5SO2+2KMnO4+2H2O K2SO4+2MnSO4+2H2SO4 

Câu 23: Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng: 

A. H2S + 2NaCl  Na2S + 2HCl                           

B. 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O 

C.  H2S + Pb(NO3)2  PbS + 2HNO3              

D. H2S + 4Cl2 + 4H2O  H2SO4 + 8HCl  

Câu 24:  Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?  

A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.                           B. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.  

C. Sát trùng nước sinh hoạt.                             D. Chữa sâu răng.  
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Câu 25: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu 

X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (d

Giá trị của m là 

       A. 3,78.                      B. 2,22.                        

Câu 26: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H

(ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt 

       A. FeS.                      B. FeS

Câu 27: Cho hình vẽ mô tả sự 

Vai trò của dung dịch H2SO4 đ

       A. giữ lại khí clo    

       C. giữ lại hơi nước. 

Câu 28: Trường hợp nào sau đây 

   A. Sục khí H2S vào dung d

   B. Cho Fe vào dung dịch H

   C. Sục khí H2S vào dung d

        D. Sục khí Cl2 vào dung d

Câu 29: Chất dùng để làm khô khí Cl

        A. CaO.                                                      

   C. Na2SO3 khan.                                         

Câu 30: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

        A. H2S, O2, nước Br2.                             

        C. dung dịch KOH, CaO, n

Câu 31: Hỗn hợp khí có thể tồn tại ở bất kì 

        A. H2 và O2.           B. N2 
Câu 32: Kết luận gì có thể rút ra được từ 

H2 + S 
ot  H2S  (1) 

S + O2 
ot  SO2   (2)

        A. S chỉ có tính khử.  
        C. S vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa
Câu 33: Hơi thủy ngân rất độc, do đó ph
        A. nhỏ nước brom lên giọ
        C. rắc bột lưu huỳnh lên gi

Câu 34: Khi sục SO2 vào dung d

        A. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.              
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ột sắt trong oxi, thu được 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp 

ặc nóng (dư ) thoát ra 1,26 lít (ở đktc) SO2 (là s

2,22.                        C. 2,52.                          D. 

ột hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (d

ản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là

FeS2.                         C. FeO.                          D. 

ẽ mô tả sự điều chế clo trong phòng thí nghiệm như sau:

đặc là 

 B. giữ lại khí HCl.  

 D. loại bỏ tạp chất. 

đây không xảy ra phản ứng hoá học?  

S vào dung dịch FeCl2.                    

ịch H2SO4 loãng, nguội.  

S vào dung dịch CuCl2.                   

vào dung dịch FeCl2.  

ể làm khô khí Cl2 ẩm là  

CaO.                                                      B. dung dịch H2SO4 đậm đặc. 

khan.                                         D. dung dịch NaOH đặc.  

ể hiện tính khử trong các phản ứng với 

.                                 B. dd NaOH, O2, dd KMnO

ịch KOH, CaO, nước Br2.           D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO

ỗn hợp khí có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào là: 

 và O2.              C. Cl2 và O2.             D. SO
Kết luận gì có thể rút ra được từ 2 phản ứng sau : 

(1)    

(2) 
   B. S chỉ có tính oxi hóa

vừa có tính oxi hóa. D. S chỉ tác dụng với các phi kim
c, do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách :
ọt thủy ngân.  B. nhỏ nước ozon lên gi

nh lên giọt thủy ngân. D. rắc bột photpho lên gi

vào dung dịch H2S thì 

ục màu vàng.               B. Không có hiện tượng gì.      

ợc 4,5 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp 

(là sản phẩm khử duy nhất). 

D. 2,32. 

ặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít 

đó là 

D. Fe3O4. 

ư sau: 

 

ặc.  

, dd KMnO4. 

ịch KMnO4.  

SO2 và O2. 

S chỉ có tính oxi hóa. 
S chỉ tác dụng với các phi kim. 

ng cách : 
c ozon lên giọt thủy ngân. 

t photpho lên giọt thủy ngân. 

ợng gì.       
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        C. Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.     D. Tạo thành chất rắn màu đỏ. 

Câu 35: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là : 

        A. CO2.   B. CO.   C. SO2.  D. HCl. 
Câu 36: Cho 11 gam hỗn hợp Al, Fe phản ứng hoàn toàn với H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được 4,032 

lít hỗn hợp hai khí SO2 và H2S (đktc) có tỉ khối so với H2 là 24,5 và dung dịch A. % khối lượng Al 

và Fe trong hỗn hợp ban đầu là 

        A. 53,33%, 46,47%                     B. 33,33%, 66,47%   

         C. 43,33%, 56,47%                D. 50,00%, 50,00%. 

Câu 37: Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đkc) không 

màu và một chất rắn không tan B. Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng để hoà tan chất rắn B thu được 

2,24 lít khí SO2 (đkc). Khối lượng hỗn hợp A ban đầu là:  

         A. 6,4 gam.                    B. 12,4 gam.               C. 6,0 gam.     D. 8,0 gam. 

Câu 38: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có 

không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn 

hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 

(ở đktc). Giá trị của V là 

         A. 2,80.                       B. 3,36.                      C. 3,08.                          D. 4,48. 

Câu 39: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 

loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). 

Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là 

         A. 42,6.                          B. 45,5.                       C. 48,8.                       D. 47,1. 

Câu 40: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3  và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí 

(dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn 

duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, 

mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất 

rắn là không đáng kể) 

   A. a = 0,5b.    B. a = b. C. a = 4b.                       D. a = 2b. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC CHƯƠNG 6 
 

1-A 2-D 3-D 4-B 5-C 6-C 7-C 8-A 9-C 10-B 
11-B 12-B 13-C 14-B 15-A 16-B 17-B 18-C 19-A 20-C 
21-B 22-B 23-A 24-B 25-A 26-C 27-C 28-A 29-B 30-D 
31-C 32-C 33-C 34-A 35-C 36-A 37-B 38-A 39-D 40-B 

 

Câu 10:  Hợp chất của X với H có công thức XH2, trong đó %X = 32  X  94,2%.100%
2X

X



 

Oxit cao nhất của X có công thức XO3, trong đó %X = 40,0%.100%
4832

32



 

Câu 12:  PTHH:  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 

                             FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ 

Áp dung quy tắc đường chéo: 

  x mol H2S            34            16 

                18                                 

                        y mol  H2               2           16 

Fe FeSn = n  

56
%Fe = .100% 38,89%

56 88
 


  

Câu 13: PTHH:  Fe + S  → FeS 

      Zn + S  → ZnS 

                           FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ 

                           Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2S↑ 

nFeS =  nFe = 0,2 mol; nZnS = nZn = 0,4 mol 

2H S FeS ZnSn =  n + n 0, 2 0, 4 0,6 (mol)    

2 4 2 4Cu SO H S ddCuSO

0,6.160
n = n = 0,6(mol) V =  = 800 (ml)

1,2.10%
   

Câu 14: Bảo toàn khối lượng    mhh khí = 15,8 (gam) 

Giả sử có x mol Cl2 và y mol O2, ta có HPT: 

71x + 32y = 15,8 0,2
2x + 4y = 0,6

x + y = 0,25 0,05
e

x
n

y

 
   

 
  

Bảo toàn e ta có:  
7,2

.n = 0,6
M

   n = 2 và M = 24 (Mg) 

Câu 15: Giả sử công thức oxit sắt là FexOy. 

Quá trình oxi hóa-khử :  

            

2y
+

+3 +6 +4x 2y
Fe Fe  + (3- )e                                S +   2e    S

x

2y
a           a (3- )                                    0,145  0,0725

x

 

 

  

Bảo toàn e ta có : 
2y

 a (3- )    
x

= 0,145 (1)
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Mắt khác lại có : a = 
10,44

. x
56x + 16y

 (2) 

Từ (1), (2), (3) giải được  x : y = 1 : 1 Công thức oxit săt là FeO 

 a = 0,145 

 Số mol Fe2(SO4)3 = 0,0725 (mol) 

Khối lượng Fe2(SO4)3 = 29 (gam) 

Câu 16: Hai muối trong X là Fe2(SO4)3 (0,5a mol) và CuSO4 (0,12 mol) 

Bảo toàn S ta có: 0,5.a.3 + 0,12 = 2a + 0,06   a = 0,12 

Câu 17: Dung dịch X chứa 0,2 mol FeSO4 và H2SO4 dư. 

Khi cho X tác dụng với dd KMnO4, xảy ra phản ứng: 

      10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 

 Số mol KMnO4 = 0,04 (mol) 

V (ddKMnO4) = 0,08 lit = 80 ml 

Câu 18: Các chất lần lượt phản ứng với H2SO4  đặc, nóng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: Fe,  

Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3 

Câu 19: Giả sử có x mol Fe2(SO4)3 và y mol FeSO4 tạo thành. 

Ta có HPT:  

     
2 0,12 0,03

2.(3 ) 0,3 0,06

x y x

x y y

   
  

   
Khối lượng muối thu được = 21,12 (gam) 

Câu 20: Vì số mol FeO bằng số mol Fe2O3 nên quy đổi hỗn hợp thành 1 chất là Fe3O4: 0,01 mol 

Từ PTPƯ  Số mol H2SO4 cần phản ứng =  0,04 mol 

                  V dd H2SO4 = 0,08 lit 

Câu 21:  

Số mol H2SO4 = 075,0
16

13,233,3



(mol) V(dd axit) = 75 ml 

Câu 25: Bảo toàn e ta có:  

         
m 4,5-m 1,26

.3 = .2 + .2 m = 3,78
56 16 22,4

   

Câu 36: Áp dung quy tắc đường chéo: 

  x mol H2S            34            15 

                49                                 

                        y mol  SO2           64           15 

2 2SO H Sn = n 0,09(mol)   
Đặt:  nAl = x mol; nFe = y mol 

Ta có HPT:  

    
27x + 56y = 11 x = 0,2

3x + 3y = 2.0,09 + 8.0,09 y = 0,1

 
 

 
   %Al = 49%; %Fe =51%  

Câu 37:  

* Chỉ có Mg tác dụng với dd HCl   Số mol Mg = số mol H2 = 0,25 mol 

* Chất rắn B là kim loại Cu. Cho B tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng  
  Số mol Cu = Số mol SO2 = 0,1 mol 
  Khối lượng A ban đầu = 12,4 gam 

Câu 38: Có sơ đồ chuyển hóa: 
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O2

0
2

V(l)

2 2 2 2

V(l)Ot + HCl
2

2

X (H S, H ) H O, SOFeS
0,1 mol Fe

M Fe G: S SO
0,075 mol S

S FeCl


    
 

  

Xét thấy có các quá trình oxi hóa-khử: 

       

+2 +4

-2

2

Fe Fe  + 2e                                 S S + 4e

0,1     0,2                              0,075 0,3

    O   +      4e 2O

0,125 0,5

 

 





      Thể tích O2 cần dùng là 2,8 lít. 

Câu 39: Phương trình phản ứng dạng tổng quát: 

       2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2 

  số mol H2SO4 = số mol H2 = 0,35 mol 

BTKL   13,5 + 0,35.98 = m + 0,35.2   m = 47,1 

Câu 40: Phương trình phản ứng: 

 4FeCO3 + O2 
0t  2Fe2O3 + 4CO2 

(mol)       a         0,25a                              a 

         4FeS2 + 11O2     
0t  2Fe2O3  + 8SO2  

(mol)      b        2,75b                      2b  

Vì: V; t0
, P không đổi nên số mol khí không đổi sau phản ứng.  

Ta có: 0,25a + 2,75b  =  a + 2b   a = b 
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