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PHẦN 2:         PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ KĨ NĂNG  

                          GIẢI BÀI TẬP TÍNH TOÁN 

 

BÀI 1:         KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM 

 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Kim loại tác dụng với phi kim 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp hai 

oxit. Giá trị của m là 

A. 5,1. B. 7,1. C. 6,7. D. 3,9. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Ví dụ 2: Cho 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 5,55 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, 

thu được 15,05 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Mg trong Y là 

 A. 51,35%. B. 75,68%. C. 24,32%. D. 48,65%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên, năm 2017) 

 

Ví dụ 3: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X 

phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

 A. 240.  B. 480.  C. 160.  D. 320. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016) 

 

Ví dụ 4: Cho 14,3 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Zn và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được hỗn 

hợp Y gồm các oxit có khối lượng 22,3 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là 

A. 0,5 lít. B. 1,0 lít. C. 2,0 lít. D. 1,5 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Lợi – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 5: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi, thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y 

gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,15M. Giá trị của V là 

A. 1,750. B. 1,670. C. 2,1875. D. 2,625. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 

 

Ví dụ 6: Đốt cháy 6,72 gam kim loại M với oxi dư, thu được 8,4 gam oxit. Nếu cho 5,04 gam M tác dụng hết với dung 

dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Thể tích khí NO (đktc) thu được là 

A. 1,176 lít.    B. 2,016 lít.         C. 2,24 lít.      D. 1,344 lít.  

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Để oxi hóa hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm Fe và Cr cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 2,240. B. 1,680. C. 1,120. D. 2,688. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk, năm 2017) 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam Na và 7,8 gam K cần dùng vừa đủ 1,4 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm oxi và ozon. 

Phần trăm thể tích ozon trong hỗn hợp X là 

A. 50%.  B. 25%.        C. 75%.      D. 40%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 3: Đốt m gam hỗn hợp 3 kim loại gồm Zn, Al, Mg trong oxi dư, sau phản ứng thu được 8,125 gam hỗn hợp X chỉ 

gồm các oxit. Hỗn hợp X phản ứng vừa hết với 400 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị m là 

 A. 4,925. B. 3,450. C. 6,525. D. 5,725. 

Câu 4: Chia 2m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Cho phần một tan hết 

trong dung dịch HCl (dư), thu được 2,688 lít H2 (đktc). Nung nóng phần hai trong oxi (dư), thu được 4,26 gam hỗn 

hợp oxit. Giá trị của m là 
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 A. 4,68.  B. 1,17.  C. 3,51.  D. 2,34. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Xuân Nguyên – Thanh Hóa, năm 2017) 

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với 0,448 lít Cl2 (đktc), phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn 

X. Cho X tác dụng với dung dịch axit HCl dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít H2 (đktc). Làm khô dung dịch Y thu 

được 4,98 gam chất rắn khan. m có giá trị là 

A. 3,12.  B. 1,43.  C. 2,14.  D. 2,86. 

Câu 6: Đốt 13,0 gam Zn trong bình chứa 0,15 mol khí Cl2, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X vào 

dung dịch AgNO3 dư thì thu được lượng kết tủa là 

A. 46,30 gam.  B. 57,10 gam. C. 53,85 gam.   D. 43,05 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016) 

Câu 7: Cho 0,1 mol O2 tác dụng hết với 14,4 gam kim loại M (hóa trị không đổi), thu được chất rắn X. Hòa tan toàn 

bộ X bằng dung dịch HCl dư, thu được 13,44 lít H2 (đktc). M là 

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

2. Kim loại tác dụng với nước 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

a. Tính lượng chất 

Ví dụ 1: Hòa tan hết m gam Na trong nước (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị m là 

 A. 9,2.  B. 2,3.  C. 7,2.  D. 4,6. 

  (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Quyền – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 2: Cho 7,8 gam K vào 192,4 gam nước, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam dung dịch. Giá trị của m là  

A. 198.          B. 200.             C. 200,2.         D. 203,6. 

 

Ví dụ 3: Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch 

HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là 

A. 150 ml. B. 300 ml. C. 600 ml. D. 900 ml. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Ví dụ 4: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đkc). Thể tích dung dịch hỗn 

hợp H2SO4 0,5M và HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch X là  

     A. 0,3 lít. B. 0,2 lít. C. 0,4 lít.  D. 0,5 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2017) 

 

Ví dụ 5: Cho 20,55 gam Ba vào luợng dư dung dịch MgSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đuợc m gam 

kết tủa. Giá trị của m là  

  A. 43,65.            B. 34,95.                       C. 3,60.                        D. 8,70.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Trỗi – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 6: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc 

các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 1,28.  B. 0,64.  C. 0,98.  D. 1,96. 

 

Ví dụ 7: Cho 7,8 gam kali tác dụng với 1 lít dung dịch HCl 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít H2 

(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của V và m lần lượt là 

A. 2,24 và 7,45. B. 1,12 và 3,725. C. 1,12 và 11,35. D. 2,24 và 13,05. 

 

Ví dụ 8: Hòa tan hoàn toàn m gam K vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí 

(đktc). Hỏi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn? 

A. 38,55 gam.     B. 28,95 gam.       C. 29,85 gam.      D. 25,98 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, năm 2016) 
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Bài tập vận dụng 

Câu 1: Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là 

A. 2,24 lít.        B. 1,12 lít.      C. 0,56 lít.   D. 4,48 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 

Câu 2: Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m bằng 

A. 0,23.  B. 2,3.  C. 3,45.   D. 0,46.  

Câu 3: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam kali tác dụng với 108,2 gam H2O là  

A. 5,00%.   B. 6,00%.   C. 4,99%.  D. 4,00%.  

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 

200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là 

A. 0,896. B. 0,448. C. 0,112. D. 0,224. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

Câu 5: Cho một mẫu hợp kim K-Ca tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích 

dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là 

A. 150 ml.   B. 75 ml.   C. 60 ml.     D. 30 ml. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận, năm 2017) 

Câu 6: Cho một mẫu hợp kim Na-K-Ca tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích 

dung dịch axit HCl 1,5M cần dùng để trung hoà một phần hai dung dịch X là 

A. 100 ml.         B. 75 ml.            C. 50 ml.      D. 150 ml. 

Câu 7: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Y và Z đều thuộc nhóm IIA và ở 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn (MY< 

MZ). Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư, thấy thoát ra V lít khí H2. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch 

HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra 3V lít khí H2 (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Phần trăm khối 

lượng của Y trong hỗn hợp X là  

A. 54,54%.       B. 66,67%.      C.  33,33%.         D. 45,45%.       

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 8: Cho 20,55 gam Ba vào lượng dư dung dịch MgSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam 

kết tủa. Giá trị của m là 

A. 43,65. B. 34,95. C. 3,60.  D. 8,70. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

Câu 9: Cho 18,3 gam hỗn hợp gồm Ba và Na vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,5M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 

thu được m gam kết tủa và 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

A. 45,5.  B. 40,5.  C. 50,8.  D. 42,9. 

Câu 10: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M, kết thúc 

các phản ứng thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 1,96.  B. 0,64.  C. 0,98.   D. 1,28. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2017) 

Câu 11: Cho từ từ 27,40 gam Ba vào 100 gam dung dịch H2SO4 9,80%, sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam kết 

tủa, dung dịch  X và khí Y. Nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch Y là 

A. 16,49%.        B. 13,42%.       C. 16,52%.         D. 16,44%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, năm 2016) 

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 9,95 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Ba vào 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch 

Y và 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 15,2.      B. 13,5.           C.  17,05.      D. 11,65. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT chuyên Hạ Long, năm 2016) 

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí 

(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với 

A. 28. B. 27. C. 29. D. 30. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, năm 2017) 

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm và kiềm thổ vào 400 ml dung dịch HCl 0,25M, thu 

được 400 ml dung dịch Y trong suốt có pH = 13. Cô cạn dung dịch Y thu được 10,07 gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 6,16.                 B. 5,84.             C.  4,30.     D. 6,45. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT Sở GD và ĐT Thanh Hóa, năm 2016) 
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Câu 15: Hòa tan hết một lượng Na vào dung dịch HCl 10%, thu được 46,88 gam dung dịch gồm NaCl và NaOH và 

1,568 lít H2 (đktc). Nồng độ phần trăm của NaCl trong dung dịch thu được là 

A. 14,97. B. 12,48. C. 12,68. D. 15,38. 

b. Tìm chất 

Ví dụ 9: Cho 0,78 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là 

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

(Đề minh họa lần 2 – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, năm 2017) 

 

Ví dụ 10: Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam 

dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là 

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

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Ví dụ 11: Hòa tan 3,8 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước dư, thu được 1,12 lít khí H2 

(đktc) và dung dịch X. Hai kim loại kiềm đó là 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 12: Hòa tan hết 15,755 gam kim loại M trong 200 ml dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 

được 23,365 gam rắn khan. Kim loại M là 

 A. Ba. B. Al. C. Na.  D. Zn. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Long – Bắc Ninh, năm 2017) 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 16: Cho 15,6 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hiđro 

(đktc). Kim loại X là 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thanh Chương – Nghệ An, năm 2017) 

Câu 17: Cho 4,68 gam kim loại M vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). 

Kim loại M là 

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

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm X, Y (ở hai chu kì liên tiếp, MX < MY) vào nước, 

thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 54,12%. B. 45,89%. C. 27,05%. D. 72,95%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

3. Kim loại tác dụng với dung dịch kiềm 

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Na và 0,2 mol Al vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra V lít khí 

H2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 7,84.  B. 1,12.  C. 6,72.  D. 4,48. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 

Ví dụ 2: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá 

trị của m là 

 A. 7,3.   B. 5,84. C. 6,15. D. 3,65. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2017) 

 

Ví dụ 3: Trộn m gam Ba và 8,1 gam bột kim loại Al, rồi cho vào lượng H2O (dư), sau phản ứng hoàn toàn có 2,7 gam 

chất rắn không tan. Khi trộn 2m gam Ba và 8,1 gam bột Al rồi cho vào H2O (dư), sau phản ứng hoàn toàn thu được V 

lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là  
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A. 11,20.   B. 14,56.  C. 15,68.  D. 17,92.  

 

Ví dụ 4: Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau:  

 - Phần 1: Cho tác dụng với nước dư, giải phóng ra 4,48 lít khí H2 (đktc). 

 - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, giải phóng ra 7,84 lít khí H2 (đktc). 

 - Phần 3: Cho vào dung dịch HCl dư, thấy giải phóng ra V lít khí H2 (các khí đo ở đktc). Giá trị của V là  

A. 7,84.    B. 13,44.    C. 10,08.    D. 12,32.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016) 

 

Ví dụ 5: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O 

(dư), thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 0,25V lít khí. 

Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là 

A.  1 : 2.   B. 16 : 5.   C. 5 : 16.  D. 5 : 8.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lam Kinh – Nghệ An, năm 2016) 

 

Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm Na, Al, Mg. Tiến hành 3 thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Hòa tan m gam X vào nước dư, thu được V lít khí. 

- Thí nghiệm 2: Hòa tan 2m gam X vào dung dịch NaOH dư, thu được 3,5V lít khí. 

- Thí nghiệm 3: Hòa tan 4m gam X vào dung dịch HCl dư, thu được 9V lít khí. 

Biết các thể tích đều đo ở đktc và coi như Mg không tác dụng với nước và kiềm. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở thí nghiệm 1, Al bị hòa tan hoàn toàn.  

B. Số mol của Al gấp 1,5 lần số mol Mg. 

C. Phần trăm khối lượng của Na là 23,76%. 

D. Trong X có 2 kim loại có số mol bằng nhau. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Phan Bội Châu, năm 2016) 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Chia m gam Al thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2. 

- Phần 2: Cho tác dụng với lượng dư HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và 

y là 

 A. x = 2y.  B. y = 2x.  C. x = 4y.  D. x = y. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2017) 

Câu 2: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m 

gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn 

hợp đầu là 

        A. 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe.       B. 10,8 gam Al và 5,6 gam Fe. 

   C. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.           D. 5,4 gam Al và 2,8 gam Fe. 

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Ba và y mol Al vào nước, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch 

Y. Giá trị của V là 

A. V = 11,2(2x + 3y).      B. V = 22,4(x + 3y). 

C. V = 22,4(x + y).           D. V = 11,2(2x +2y). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lào Cai, năm 2016) 

Câu 4: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị 

của m là 

 A. 7,3.   B. 5,84. C. 6,15. D. 3,65. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2017) 

Câu 5: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và K vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung 

dịch Y, 6,72 lít H2 (đktc) và còn lại 0,12m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là  

  A. 22,50.            B. 17,42.                      C. 11,25.                        D. 8,71. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Trỗi – Bình Thuận, năm 2017) 

Câu 6: Thể tích H2 (đktc) tạo ra khi cho một hỗn hợp gồm (0,5 mol K; 0,2 mol Na; 1,2 mol Al) vào 2 lít dung dịch 

Ca(OH)2 0,1M đến phản ứng hoàn toàn là 
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A. 22,4 lít.         B. 26,1 lít.               C. 33,6 lít.             D. 44,8 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016) 

Câu 7: X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 

(đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

A. 19,1.       B. 29,9.            C. 24,5.       D.  16,4.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016) 

Câu 8: Hỗn hợp X gồm a mol Al và b mol Na. Hỗn hợp Y gồm b mol Al và a mol Na. Thực hiện 2 thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư, thu được 5,376 lít khí H2, dung dịch X1 và m gam chất rắn không 

tan.  

- Thí nghiệm 2: Hòa tan hỗn hợp Y vào nước dư, thu được dung dịch Y1 trong đó khối lượng NaOH là 1,2 gam. Biết 

thể tích khí đo ở đktc. Tổng khối lượng Al trong hỗn hợp X và Y là 

 A. 6,75 gam.  B. 7,02 gam.  C. 7,29 gam.  D. 7,56 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Triệu Sơn 1– Thanh Hóa, năm 2017) 

Câu 9: Một hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ mol Na và Al tương ứng là 5:4) tác dụng với H2O dư, thu được V 

lít khí, dung dịch Y và chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 0,25V lít khí (các khí đo ở 

cùng điều kiện). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là 

A. 14,4%.       B. 33,43%.        C. 20,07%.          D. 34,8%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Quốc Học Huế, năm 2016) 

 

Câu 10: Cho 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn 

toàn thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Thêm 150 ml dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch Y, thu 

được kết tủa có khối lượng là 

A. 7,8 gam.   B. 23,4 gam.   C. 19,5 gam.    D. 15,6 gam. 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 7: Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al trong đó số mol của Al bằng 6 lần số mol của Ba. Cho m gam X vào nước dư 

đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,792 lít khí (đktc) và 0,54 gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 5,27.   B. 3,81.  C. 3,45.   D. 3,90. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Phan Bội Châu, năm 2016) 

Ví dụ 8: Hòa tan 9,61 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Ba, Al và Fe vào nước (lấy dư), thu được 2,688 lít H2 (đktc) và 

chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với CuSO4 thu được 7,04 gam Cu. Phần trăm khối lượng của Al trong X là  

 A. 22,47%. B. 33,71%. C. 28,09%. D. 16,85%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Tiểu La – Quảng Nam, năm 2017) 

 

Ví dụ 9: Hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Ba, Na, Zn có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3:x. Cho 7,98 gam X vào lượng nước 

dư, thu được V lít khí (đktc). Nếu cũng lượng X trên cho vào dung dịch KOH dư thì thu được 2,352 lít khí (đktc). Giá 

trị của V là 

A. 1,568.   B. 2,352.  C. 3,136.  D. 1,12.  

Bài tập vận dụng 

Câu 11: Hỗn hợp m gam X gồm Ba, Na, và Al (trong đó số mol Al bằng 6 lần số mol của Ba) được hòa tan vào nước 

dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và 0,81 gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 5,715.  B. 5,175.   C.  5,58.   D. 5,85.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Câu 12: Cho hỗn hợp gồm Na, Ba và Al vào lượng nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch X và còn lại 1,08 

gam rắn không tan. Sục khí CO2 dư vào X, thu được 12,48 gam kết tủa. Giá trị của V là 

 A. 1,792. B. 3,584.  C. 7,168.  D. 8,960. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre, năm 2017) 

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca và Al trong nước dư, thu được dung dịch chứa 

26,04 gam chất tan và 9,632 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là 

 A. 17,15%. B. 20,58%. C. 42,88%. D. 15,44%. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa, năm 2017) 

Câu 14: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước dư, thu được V lít H2 (đktc) và còn a gam 

chất rắn không tan. Cho a gam chất rắn tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 6,272 lít NO (đktc) và dung dịch 
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Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 3,4m gam muối khan. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch 

NaOH dư, thu được 2V lít H2 (đktc). Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 12,7.   B. 11,9.   C. 14,2.   D. 15,4. 

4. Phản ứng nhiệt nhôm  

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng 

Ví dụ 1: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để hòa tan hoàn 

toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là 

A. 375.                            B. 600.            C. 300.              D. 400. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Tuy Phong – Bình Thuận, năm 2017) 

 

Ví dụ 2: Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng cho phản ứng xảy ra một thời gian, làm lạnh được hỗn 

hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,352 lít H2 (đktc) 

và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Xác định giá trị của a là 

 A. 27,965. B. 16,605. C. 18,325. D. 28,326. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh, năm 2017) 

Ví dụ 3: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, hiệu suất 100%) với 9,66 gam hỗn hợp 

X gồm Al và một oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch NaOH dư, sau khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn thu được dung dịch Z, chất không tan T và 0,03 mol khí. Sục CO2 đến dư vào dung dịch Z, lọc lấy kết tủa 

nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam một chất rắn. Công thức của oxit sắt và khối lượng của nó trong hỗn hợp 

X trên là 

A. Fe3O4 và 2,76 gam.     B. Fe3O4 và 6,96 gam.  

C. FeO và 7,20 gam.   D. Fe2O3 và 6,96 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Đặng Thai Mai – Hà Nội, năm 2016) 

 

Ví dụ 4: Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian, 

thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M, thu được 0,18 mol khí H2 và dung 

dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là 

 A. 12,00. B. 10,32. C. 6,88. D. 8,60. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hà Trung – Thanh Hóa, năm 2017) 

 

Ví dụ 5: Hỗn hợp X gồm Al, FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong điều kiện 

không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần: 

- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,008 lít H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn không tan. 

- Phần 2 có khối lượng 29,79 gam, cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 8,064 lít NO (đktc, là sản 

phẩm khử duy nhất). Giá trị của m và công thức của oxit sắt là: 

A. 39,72 gam và FeO.  B. 39,72 gam và Fe3O4. 

C. 38,91 gam và FeO.  D. 36,48 gam và Fe3O4. 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 1: Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam bột Fe, thu được 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (hỗn hợp X). Lấy hỗn hợp X 

này trộn với 5,4 gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (hiệu suất 100%). Hòa tan hỗn hợp thu được sau phản 

ứng bằng dung dịch HCl dư. Thể tích khí bay ra (đktc) là 

A. 6,608 lít.   B. 6,806 lít.  C. 3,304 lít.  D. 3,403 lít.  

Câu 2: Nung bột Fe2O3 với a gam bột Al trong khí trơ, thu được 11,78 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng 

dư dung dịch NaOH, thu được 1,344 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là 

 A. 1,95.  B. 3,78.  C. 2,43.  D. 2,56. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thanh Chương – Nghệ An, năm 2017) 

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 6,94 gam hỗn hợp FexOy và Al trong 100 ml dung dịch H2SO4 1,8M, thu được 0,672 lít H2 

(đktc). Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng (giả sử không có phản ứng khử Fe3+ thành 

Fe2+). Công thức của FexOy là 

A. FeO.                B. FeO hoặc Fe3O4.                  
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C. Fe3O4.                  D. Fe2O3. 

Câu 4: Hỗn hợp X gồm các chất CuO, Fe3O4, Al có số mol bằng nhau. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 33,9 gam X 

trong môi trường không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung 

dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp sản phẩm khử Z chỉ gồm NO2, NO có tổng thể tích 4,48 lít (đktc). Tỉ khối của Z so 

với heli là  

A. 10,5.   B. 21,0.  C. 9,5.   D. 19,0. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận, năm 2017) 

Câu 5: Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), 

sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,688 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch 

NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là  

A. 0,08 mol.     B. 0,16 mol.    C. 0,10 mol.  D. 0,06 mol. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016) 

Câu 6: Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe; 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có 

không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 4x mol H2. 

- Phần 2: Phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được x mol H2. (Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn). Giá trị của 

m là  

A. 5,40.          B. 3,51.     C. 4,05.     D. 7,02. 

 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016) 

Câu 7: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột X (gồm Al và một oxit sắt), sau phản ứng thu được 16,38 gam 

chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được phần không tan Z và 3,36 lít khí (đktc). 

Cho Z tan hoàn toàn trong 40,5 gam dung dịch H2SO4 98% (nóng, vừa đủ). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối 

lượng Al ban đầu và công thức oxit sắt là 

A. 6,12 gam và Fe2O3.    B. 5,94 gam và Fe2O3.   

C. 6,12 gam và Fe3O4.    D. 5,94 gam và Fe3O4. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016) 

Câu 8: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn 

hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai phần: 

- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho toàn 

bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,45 mol H2. 

- Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl thu được 1,2 mol H2. 

Giá trị của m là 

A. 164,6. B. 144,9. C. 135,4. D. 173,8. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

Câu 9: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm bột Al và một sắt oxit trong điều kiện không có không 

khí, được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều Y rồi chia thành hai phần:  

- Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 (dư) đun nóng, được dung dịch Z và 3,696 

lít khí NO duy nhất (đktc).  

- Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thấy giải phóng 0,336 lít khí H2 (đktc) và còn lại 2,52 gam 

chất rắn. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 21,735. B. 28,980. C. 19,320. D. 43,470. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD & ĐT Thanh Hóa, năm 2015) 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 6: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 

gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 

được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu 

được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 

của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 113. B. 95. C. 110. D. 103. 

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2017) 

 

Ví dụ 7: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm (Al và Fe2O3) trong điều kiện không có không khí đến phản 

ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần.  
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    - Phần một: Cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và còn lại chất rắn không tan 

chiếm 44,8% khối lượng phần một.  

    - Phần hai: Cho tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,688 lít khí (đktc). Khối lượng nhôm đem trộn là 

     A. 8,1 gam.                            B. 7,2 gam.                         C. 5,4 gam.                                  D. 4,5 gam. 

 

Bài tập vận dụng 

Câu 10: Có 3,94 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 (trong đó Al chiếm 41,12% về khối lượng), thực hiện phản ứng 

nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X trong chân không thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 

0,314 mol HNO3, thu được dung dịch Z chỉ có các muối và 0,02 mol một khí duy nhất NO. Cô cạn dung dịch Z, rồi 

thu lấy chất rắn khan nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được hốn hợp khí và hơi T. Khối lượng 

của T gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 14,15 gam. B. 15,35 gam. C. 15,78 gam. D. 14,58 gam. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 

Câu 11: Nung hỗn hợp chất rắn X gồm Al và một oxit của sắt trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp 

rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần 1: Tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 257,9 gam muối và x mol khí NO. 

- Phần 2: Tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 2M, thu được 1,5x mol H2 và 22,4 gam chất rắn không tan. Biết 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 352.     B. 206.    C. 251.    D. 230.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa, năm 2016) 

 

Câu 12: Lấy m gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 đem phản ứng nhiệt nhôm. Để nguội sản phẩm sau đó chia thành 2 phần 

không đều nhau. P1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 8,96 lít H2 (đktc) và phần không tan có khối lượng 

bằng 44,8% khối lượng P1. P2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu 2,688 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 83,21    B. 53,20            C. 50,54      D. 57,5.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016) 

5. Phản ứng với HNO3 hoặc H+ và 
3

NO
−  

Ví dụ minh họa 

* Mức độ vận dụng cao 

Ví dụ 1: Đốt cháy 10,08 gam Mg trong oxi một thời gian, thu được m gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong dung 

dịch gồm HCl 0,9M và H2SO4 0,6M, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối có khối lượng 3,825m gam. Mặt khác, 

hòa tan hết 1,25m gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch Z chứa 82,5 gam muối và hỗn hợp khí 

T gồm N2 và 0,015 mol khí N2O. Số mol HNO3 phản ứng là   

 A. 1,23 mol. B. 1,32 mol. C. 1,42 mol. D. 1,28 mol. 

 

Ví dụ 2: Hòa tan hết 30 gam rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 phản ứng. Sau phản ứng 

thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 có tỉ so với H2 là 18,5 và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m 

là 

 A.  134,80. B.  143,20. C. 153,84. D.  149,84. 

 

Ví dụ 3: Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp 

chứa HCl và KNO3. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 0,224 lít khí N2O duy nhất (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 

muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối. Giá trị của m là  

 A. 20,51. B. 18,25. C. 23,24. D. 24,17. 

 

Ví dụ 4: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung 

dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 

0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn 

nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau 

đây? 

 A. 2,5.  B. 3,0.  C. 1,0.   D. 1,5. 

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015) 
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Bài tập vận dụng 

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp bột M gồm Mg, MgO, Mg(OH)2, MgCO3, Mg(NO3)2 bằng một lượng 

vừa đủ 0,26 mol HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 0,448 lít hỗn hợp khí gồm N2O và CO2. 

Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 6,96 gam kết tủa màu trắng. 

Phần trăm theo khối lượng của Mg(OH)2 trong hỗn hợp đầu gần nhất là 

    A. 11,11%.  B. 22,22%.   C. 33,33%. D. 44,44%.  

Câu 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp M chứa Mg, MgCO3 và FeCO3 trong dung dịch HCl loãng dư, thu được hỗn hợp 

khí X và dung dịch chứa các chất tan có cùng nồng độ mol. Mặt khác, m gam hỗn hợp trên phản ứng hoàn toàn với 

dung dịch chứa 1,02 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có 

tỉ khối so với H2 bằng 22. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được (2m + 17,8) gam muối khan. Giá trị m là  

 A. 54,0.  B. 40,5.  C. 27,0.  D. 39,15. 

Câu 3: Cho một luồng khí O2 đi qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al và Fe thu được 92,4 gam chất rắn X. Hòa tan 

hoàn toàn lượng X trên bằng dung dịch HNO3 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 

3,44 gam hỗn hợp khí Z. Biết có 4,25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 319 gam 

muối. Phần trăm khối lượng của nitơ có trong 319 gam hỗn hợp muối trên là 

 A. 18,082%. B. 18,125%.  C. 18,038%. D. 18,213%.  

Câu 4: X là hỗn hợp chứa Fe, Al, Mg. Cho một luồng khí O2 đi qua 21,4 gam X nung nóng, thu được 26,2 gam hỗn 

hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào bình chứa 400 gam dung dịch HNO3 (dư 10% so với lượng phản ứng). Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và thấy có NO và N2 thoát ra với tỉ lệ mol 2 : 1. Biết khối lượng dung dịch 

Z sau phản ứng là 421,8 gam, số mol HNO3 phản ứng là 1,85 mol. Tổng khối lượng các chất tan có trong bình sau 

phản ứng gần nhất với  

      A. 156.  B. 134.  C. 124.  D. 142. 

Câu 5: Hoà tan hết 15,44 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, Fe và Al (trong đó oxi chiếm 20,725% về khối lượng) bằng 280 

gam dung dịch HNO3 20,25% (dùng dư), thu được 293,96 gam dung dịch X và 0,896 lít hỗn hợp khí X gồm NO và 

N2O. Để tác dụng tối đa các chất trong dung dịch X cần 450 ml dung dịch NaOH 2M. Nếu cô cạn dung dịch X thu 

được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thấy khối lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị m là  

 A. 44,12. B. 46,56.  C. 43,72. D. 45,84. 

Câu 6: Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO và Mg. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 

6,72 lít hỗn hợp khí N2O và NO (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,933 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 

129,4 gam muối khan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 15,68 lít khí SO2 

(đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 104 gam muối khan. Giá trị của m là  

 A. 27,20. B. 28,80.  C. 26,16. D. 22,86. 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Câu 1: Cho 20,4 gam hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết 

thúc thêm dần NaOH vào để đạt được kết tủa tối đa. Lọc kết tủa và nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không 

đổi được a gam chất rắn. Giá trị của a là 

A. 27,4. B. 23,2. C. 28,1. D. 25,2. 

Câu 2: *Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung 

dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là 

A. kali và canxi. B. liti và beri. C. natri và magie. D. kali và bari. 

Câu 3: Hoà tan m gam Na kim loại vào nước, thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100 ml dung dịch 

H2SO4 1M. Giá trị m đã dùng là 

A. 6,9. B. 9,2. C. 4,6. D. 2,3. 

Câu 4: Cho 1,5 gam hỗn hợp Na và kim loại kiềm X tác dụng với H2O, thu được 1,12 lít H2 (đktc). X là 

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

Câu 5: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít 

khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là 

A. 97,80 gam. B. 101,48 gam. C. 88,20 gam. D. 101,68 gam. 

Câu 6: Cho Ba dư tác dụng với dung dịch chứa x mol HCl, thu được a1 mol H2. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch 

chứa x mol HCl, thu được a2 mol H2. Quan hệ của a1 và a2 là 

A. a2 ≤ a1. B. a1 = a2. C. a1 > a2. D. a1 < a2. 

Câu 7: *Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm (Al và Fe2O3) trong điều kiện không có không khí đến phản 

ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần.  

    - Phần một: cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và còn lại chất rắn không tan 

chiếm 44,8% khối lượng phần một.  
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    - Phần hai: cho tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,688 lít khí (đktc). Khối lượng nhôm đem trộn là 

A. 8,1 gam. B. 7,2 gam. C. 5,4 gam. D. 4,5 gam. 

Câu 8: Cho a gam kim loại M tan hết vào H2O, thu được dung dịch có khối lượng lớn hơn khối lượng H2O ban đầu là 

0,95a gam. M là 

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

Câu 9: Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 5,376 lít H2 

(đktc). Nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu được chất rắn Y. Hòa tan hết 

chất rắn Y với dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít lít H2 (đktc). Để hòa tan hết m gam hỗn hợp X cần bao nhiêu ml 

dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M? 

A. 600 ml. B. 450 ml. C. 360 ml. D. 300 ml. 

Câu 10: Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 2,24. B. 3,36. C. 6,72. D. 4,48. 

Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm Na và một kim loại kiềm có khối lượng 6,2 gam tác dụng với 104 gam nước, thu được 

100 ml dung dịch có d = 1,1. Biết hiệu số hai khối lượng nguyên tử < 20. Kim loại kiềm là 

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

Câu 12: 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 13: Cho một mẫu kim loại kiềm M tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích 

dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là 

A. 60 ml. B. 150 ml. C. 30 ml. D. 75 ml. 

Câu 14: Một hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Đem Y tan 

hết trong dung dịch H2SO4, thu được 7,84 lít H2 (đktc). Nếu cho Y tác dụng NaOH dư thấy có 3,36 lít H2 (đktc). Khối 

lượng Al trong hỗn hợp X là 

A. 2,7 gam. B. 8,1 gam. C. 10,8 gam. D. 5,4 gam. 

Câu 15: Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al. m gam X tan hết trong nước, thu được 12,32 lít H2 (đktc). Mặt khác, cho m 

gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 66,1 gam 

muối khan. m có giá trị là 

A. 31,36. B. 24,68. C. 27,05. D. 36,56. 

Câu 16: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400 ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M và AgNO3 

1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng dư dung dịch HNO3, 

thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc). Giá trị của V là 

A. 4,48. B. 2,24. C. 5,60. D. 6,72. 

Câu 17: Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m gam X tác dụng với H2O dư (TN1) thu được 0,4 mol H2. Cho m gam X tác 

dụng với dung dịch KOH dư (TN2), thu được 0,475 mol H2. Xác định giá trị của m? 

A. 14,55. B. 15,55. C. 14,45. D. 15,45. 

Câu 18: Cho 5,35 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al vào 250 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được 

3,92 lít khí (đktc) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z trong điều kiện không có không khí, thu được m gam chất rắn 

khan. Giá trị của m là 

A. 26,225. B. 28,600. C. 20,900. D. 26,375. 

Câu 19: *Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí thu được 

28,92 gam hỗn hợp Y, nghiền nhỏ, trộn đều và chia hỗn hợp Y thành hai phần. Phần một tác dụng với dung dịch 

NaOH dư, thu được 1,008 lít H2 (đktc) và 3,36 gam chất rắn không tan. Phần hai tan vừa hết trong 608 ml dung dịch 

HNO3 2,5M, thu được 3,808 lít NO (đktc) và dung dịch Z chứa m gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 102. B. 101. C. 100. D. 99. 

Câu 20: *Hòa tan hoàn toàn 0,04 mol hỗn hợp X gồm Mg và Al trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 0,05 mol 

một sản phẩm khử Y duy nhất. Công thức của Y là 

A. H2S. B. S. C. SO2. D. H2. 

Câu 21: Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản 

ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Kim loại R 

đó là 

A. Al. B. Ba. C. Zn. D. Mg. 

Câu 22: Có x mol hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp (hỗn hợp X). X tác dụng vừa đủ với dung dịch 

HCl, thu được a gam hỗn hợp muối clorua khan. Nếu cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được b gam 

hỗn hợp muối sunfat khan. Giá trị của x là 
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A.  (a+b)/12,5. B.  (b-a)/12,5. C. (2a+b)/25. D.  (2a-b)/25. 

Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Na tác dụng với H2O dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và còn lại một 

lượng chất rắn không tan. Khối lượng của Na trong m gam X là 

A. 2,3 gam. B. 9,2 gam. C. 4,6 gam. D. 6,9 gam. 

Câu 24: Cho 7,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Ca phản ứng vừa đủ với 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2, thu 

được 19,85 gam chất rắn Z chỉ gồm các muối clorua và các oxit kim loại. Khối lượng của Mg trong 7,6 gam X là 

A. 2,4 gam. B. 4,6 gam. C. 1,8 gam. D. 3,6 gam. 

Câu 25: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 

3,36 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 45,6. B. 57,0. C. 36,7. D. 48,3. 

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho một 

lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo 

khối lượng của Al trong hợp kim là 

A. 69,2%. B. 80,2%. C. 65,4%. D. 75,4%. 

Câu 27: Hòa tan m gam (Al, Ba tỉ lệ mol 1,5:1) trong nước dư, thu được dung dịch X và 8,736 lít khí. Thêm 0,15 mol 

H2SO4 vào dung dịch X thu được m1 gam kết tủa. Giá trị m1 là 

A. 12,48. B. 40,44. C. 47,43. D. 21,3. 

Câu 28: *Hòa tan 9,61 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Ba, Al và Fe vào nước (lấy dư), thu được 2,688 lít H2 (đktc) và 

chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với CuSO4 thu được 7,04 gam Cu. Phần trăm khối lượng của Al trong X là 

A. 22,47%. B. 33,71%. C. 28,09%. D. 16,85%. 

Câu 29: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O 

(dư), thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 0,25V lít khí. 

Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là 

A.  1 : 2. B. 16 : 5. C. 5 : 16. D. 5: 8. 

Câu 30: Hòa tan một oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được dung dịch muối 

có nồng độ 11,8%. Kim loại đó là 

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

Câu 31: *Trộn 8,1 gam bột Al với 35,2 gam hỗn hợp 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 các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, thu được dung dịch Z (không chứa ion NH
4

+
) 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; 0,025 mol khí NO 

(sản phẩm khử duy nhất của N+5) 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 32: *Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch 

chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là 

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

Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 3,80 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trong dung dịch HCl dư, thu 

được 2,24 lít khí H2 (đkc). Hai kim loại kiềm đó là 

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

Câu 34: Cho 3,9 gam kali vào 101,8 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ phần trăm là bao nhiêu? 

A. 5,31%. B. 5,30%. C. 5,20%. D. 5,50%. 

Câu 35: Hỗn hợp H gồm hai kim loại X, Y nằm kế tiếp nhau trong nhóm IA. Lấy 7,2 gam X hoà tan hoàn toàn vào 

nước thu được 4,48 lít hiđro (đktc). X, Y là hai kim loại nào? 

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

Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước, thu được dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). 

Trung hoà Y bằng H2SO4, sau đó cô cạn dung dịch, thu được 22,9 gam muối. Giá trị của V là 

A. 4,48. B. 2,24. C. 6,72. D. 3,36. 

Câu 37: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và FeO có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng 

dư, thu được 4,928 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Nếu đem nung m gam hỗn hợp X đến 

khi phản ứng nhiệt nhôm kết thúc (hiệu suất 100%), thu được hỗn hợp Z. Cho hỗn hợp Z tác dụng với dung dịch HCl 

dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 6,272. B. 6,496. C. 6,048. D. 5,824. 

Câu 38: *Hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Ba, Na, Zn có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3:x. Cho 7,98 gam X vào lượng nước 

dư, thu được V lít khí (đktc). Nếu cũng lượng X trên cho vào dung dịch KOH dư thì thu được 2,352 lít khí (đktc). Giá 

trị của V là 
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A. 2,352. B. 1,12. C. 3,136. D. 1,568. 

Câu 39: Cho hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt. Chia X thành 2 phần bằng nhau: 

      - Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,672 lít khí (đktc). 

      - Phần 2: phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 

được 134,4 ml khí (đktc) sau đó cho tiếp dung dịch H2SO4 loãng, dư được 0,4032 lít H2 (đktc). Công thức của oxit sắt 

là 

A. Fe3O4. B. FeO. C. FeO hoặc Fe3O4. D. Fe2O3. 

Câu 40: Hai kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hoà tan 

X, Y vào nước dư, thu được 0,336 lít khí (đktc) và dung dịch Z. Cho HCl dư vào dung dịch Z, thu được 2,075 gam 

muối. Hai kim loại X, Y là 

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

Câu 41: Cho m gam Na tác dụng hết với p gam nước thu được dung dịch nồng độ x%. Lập biểu thức tính nồng độ x% 

theo m, p. Chọn biểu thức đúng trong số các biểu thức sau: 

A. 
m.40.100

x%
46m 46p

=
+

. B. 
m.80.100

x%
44m 46p

=
+

. C. 
m.40.100

x%
44m 46p

=
+

. D. 
m.80.100

x%
46m 46p

=
+

. 

Câu 42: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X 

phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch H2SO4 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

A. 160. B. 240. C. 360. D. 480. 

Câu 43: M là hỗn hợp 2 kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. Cho M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu 

được a gam 2 muối. Mặt khác, cho M tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được 1,1807a gam 2 muối. X và Y 

là 

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

Câu 44: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và 0,12 mol 

H2. Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần để trung hòa dung dịch Y là bao nhiêu? 

A. 240 ml. B. 100 ml. C. 120 ml. D. 60 ml. 

Câu 45: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 kim loại kiềm vào nước, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho 

lượng X như trên tác dụng với O2 dư thì thu được 3 oxit và thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là 

A. 4,8. B. 1,6. C. 3,2. D. 6,4. 

Câu 46: Cho m gam Al tác dụng với m gam Cl2 (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu được chất rắn 

X. Cho chất rắn X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y và 8,904 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y 

thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 

A. 47,3925 gam. B. 56,7375 gam. C. 75,828 gam. D. 32,04 gam. 

Câu 47: Chia 2,290 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl 

vừa đủ, thu được 1,456 lít H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng với O2 dư, thu được x gam 3 oxit. Giá trị của x là 

A. 4,213. B. 3,225. C. 2,185. D. 3,33. 

Câu 48: Hỗn hợp khí X gồm clo và oxi. X phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,8 gam magie và 8,1 gam nhôm 

tạo ra 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần phần trăm thể tích của oxi và clo trong X 

là 

A. 26,5% và 73,5%. B. 45% và 55%. C. 44,44% và 55,56%. D. 25% và 75%. 

Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư), thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích 

khí oxi (đo ở đktc) đã tham gia phản ứng là 

A. 17,92 lít. B. 4,48 lít. C. 11,20 lít. D. 8,96 lít. 

Câu 50: Cho 1,67 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 (đktc). Hai kim loại đó là 

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

Câu 51: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước thu được dung dịch X, 5,376 lít H2 (đktc) và 3,51 gam chất 

rắn không tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc)? 

A. 9,968 lít. B. 8,624 lít. C. 9,520 lít. D. 9,744 lít. 

Câu 52: Cho m gam Ca tan hết vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,04M được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của 

m là 

A. 0,6. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,25. 

Câu 53: Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. X tan vừa đủ trong 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M cho ra 

1,12 lít H2 (đktc). Biết rằng khối lượng M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. Khối 

lượng của M và MO trong hỗn hợp X là 

A. 1,2 gam Ca và 2 gam CaO. B. 1,2 gam Ba và 2 gam BaO. 
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C. 1,2 gam Mg và 2 gam MgO. D. 1,2 gam Cu và 2 gam CuO. 

Câu 54: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí X gồm clo và oxi phản ứng vừa hết với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm magie và nhôm 

tạo ra 42,34 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần phần trăm khối lượng của magie và nhôm 

trong hỗn hợp Y là 

A. 48% và 52%. B. 77,74% và 22,26%. C. 75% và 25%. D. 43,15% và 56,85%. 

Câu 55: Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg phản ứng hết với O2 dư, thu được 4,14 gam hỗn hợp Y gồm 3 

oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,3M. Giá trị của V là 

A. 0,12. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,60. 

Câu 56: Cho x gam dung dịch H2SO4 nồng độ y% tác dụng hết với một lượng dư hỗn hợp khối lượng Na, Mg. Lượng 

H2 (khí duy nhất) thu được bằng 0,05x gam. Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 là 

A. 15,5%. B. 8,45%. C. 18,5%. D. 15,81%. 

Câu 57: Cho hỗn hợp khí X gồm oxi và clo phản ứng vừa đủ với hỗn hợp gồm 0,3 mol Mg và 0,6 mol Al, thu được 

64,6 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của 2 kim loại. Thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp X lần lượt là 

A. 50% và 50%. B. 20% và 80%. C. 60% và 40%. D. 40% và 60%. 

Câu 58: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra nhiều hơn 5,6 lít khí (đktc). 

Kim loại kiềm thổ là 

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

Câu 59: Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối 

lượng Mg trong X là 

A. 0,60 gam. B. 0,48 gam. C. 0,90 gam. D. 0,42 gam. 

Câu 60: Cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ có phản ứng 

khử oxit sắt thành Fe), thu được hỗn hợp rắn X có khối lượng 19,82 gam. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau: 

      - Phần 1: cho tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc).    

      - Phần 2: cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thì có 3,472 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Công thức của 

oxit sắt là 

A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO. D. Fe3O4 hoặc FeO. 

Câu 61: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản 

ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 

10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp X là 

A. 50,67%. B. 24,63%. C. 66,67%. D. 36,71%. 

Câu 62: Hòa tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). 

Nếu chỉ dùng 2,4 gam kim loại hóa trị II cho vào dung dịch HCl thì dùng không hết 500 ml dung dịch HCl 1M. Kim 

loại hóa trị II là 

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

Câu 63: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn 

tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng 

dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (đktc). Kim loại X là 

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

Câu 64: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M, kết thúc 

các phản ứng thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 1,96. B. 0,64. C. 0,98. D. 1,28. 

Câu 65: Hỗn hợp X gồm a mol Al và b mol Fe2O3. Hỗn hợp Y gồm b mol Al và a mol Fe2O3. Thực hiện phản ứng 

nhiệt nhôm đối với hỗn hợp X và hỗn hợp Y (hiệu suất 100%), sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp tương ứng 

là X’ có khối lượng là 24,1 gam và hỗn hợp Y’. Xử lí hỗn hợp X’ bằng dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2 

(đktc). Xử lí hỗn hợp Y’ bằng dung dịch HCl 1M vừa đủ cần V lít. Giá trị của V là 

A. 2,1 lít. B. 1,3 lít. C. 1,5 lít. D. 2 lít. 

Câu 66: Cho 0,685 gam kim loại R tan hết vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,04M, thu được 500 ml dung dịch có pH = 

13. Kim loại R là 

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

Câu 67: *Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu 

được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là 

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

Câu 68: Cho 4,5 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca và Mg phản ứng hết với O2 dư, thu được 6,9 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. 

Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là 

A. 0,12. B. 0,30. C. 0,60. D. 0,15. 
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Câu 69: Hỗn hợp M gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Nếu cho x mol M tác dụng 

vừa đủ với dung dịch HCl, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được a gam hỗn hợp muối clorua khan. Mặt khác, cho x 

mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được b gam hỗn hợp muối sunfat khan. 

Giá trị của x là 

A. 
a b

12,5

+
. B. 

2a b

25

+
. C. 

2a b

25

−
. D. 

b a

12,5

−
. 

Câu 70: 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 HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là 

A. 57 ml. B. 50 ml. C. 90 ml. D. 75 ml. 

Câu 71: Cho m gam hỗn hợp Al và K vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,92 lít khí H2 

(đktc) và 2,7 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

A. 15,9. B. 41,1. C. 29,1. D. 44,5. 

Câu 72: *Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 55,5 

gam muối khan. Kim loại M là 

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

Câu 73: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al tan hết vào H2O dư, thu được 200 ml dung dịch X chỉ chứa một chất 

tan duy nhất có nồng độ 0,2M. Giá trị của m là 

A. 2,32. B. 3,56. C. 3,52. D. 5,36. 

Câu 74: Lấy m gam X gồm  Na, Al chia làm 2 phần bằng nhau:  

       - Phần 1: Cho vào nước cho đến khi hết phản ứng thấy thoát ra 0,448 lít khí H2 (đktc).  

      - Phần 2: Cho vào dung dịch Ba(OH)2 dư đến khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,472 lít khí H2 (đktc). Giá trị của 

m là 

A. 5,86. B. 2,93. C. 2,815. D. 5,63. 

Câu 75: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

A. 5,4. B. 10,8. C. 7,8. D. 43,2. 

Câu 76: Cho 3,75 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư, 

thu được 0,5 gam khí. Hai kim loại đó là 

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

Câu 77: Chia m gam hỗn hợp gồm Al và Na làm hai phần bằng nhau: 

     - Phần 1 cho vào nước dư thu được 13,44 lít khí (đktc).  

     - Phần 2 cho vào dung dịch NaOH dư thu được 20,16 lít khí (đktc). Giá trị của m là 

A. 33. B. 20,4. C. 40,8. D. 43,8. 

Câu 78: Cho Na dư tác dụng với a gam dung dịch CH3COOH. Kết thúc phản ứng, thấy khối lượng H2 sinh ra là 
11a

240

 

gam. Nồng độ phần trăm của dung dịch axit là 

A. 4,58%. B. 25%. C. 36%. D. 10%. 

Câu 79: *Cho 3,6 gam hỗn hợp gồm K và một kim loại kiềm X tác dụng vừa hết với nước, thu được 2,24 lít H2 ở 0,5 

atm và 0oC. Biết số mol kim loại X trong hỗn hợp lớn hơn 10% tổng số mol 2 kim loại. X là kim loại nào? 

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

Câu 80: Hòa tan hỗn hợp X gồm Na, K, Ba trong nước dư, thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Thể tích dung 

dịch HCl 2M tối thiểu cần để trung hòa dung dịch Y là 

A. 250 ml. B. 125 ml. C. 150 ml. D. 100 ml. 

Câu 81: Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X 

vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của K trong X là (biết các thể 

tích khí đo trong cùng điều kiện) 

A. 77,31%. B. 41,94%. C. 49,87%. D. 29,87%. 

Câu 82: Một hỗn hợp Al, Fe2O3 đem tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít H2  (đktc). Nếu nung nóng hỗn 

hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được 18,2 gam rắn. Khối lượng Al, Fe2O3 ban đầu lần lượt là 

A. 2,7 gam; 16 gam. B. 2,7 gam; 15,5 gam. C. 2,7 gam; 24 gam. D. 2,7 gam; 8 gam. 

Câu 83: Trộn 10,8 gam Al với 34,8 gam Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm, thu được hỗn hợp X (chỉ xảy ra khử Fe3O4 

thành Fe). Hòa tan hết X bằng HCl được 10,752 lít H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch 

HCl 2M cần dùng là: 

A. 80% và 1,08 lít. B. 75% và 8,96 lít. C. 80% và 1,1325 lít. D. 66,67% và 2,16 lít. 
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Câu 84: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4. Để hoà tan hết các chất 

tan được trong dung dịch KOH thì cần dùng 400 gam dung dịch KOH 11,2%, không có khí thoát ra. Sau khi hoà tan 

bằng dung dịch KOH, phần chất rắn còn lại có khối lượng 73,6 gam. Giá trị của m là 

A. 91,2. B. 114,4. C. 69,6. D. 103,6. 

Câu 85: Một hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 đem tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít H2 (đktc). Nếu nung 

nóng X đến phản ứng hoàn toàn, thu được 18,7 gam rắn Y. Thành phần các chất trong Y là 

A. Al2O3, Fe. B. Fe, Al2O3, Al. C. Al2O3, Fe2O3, Fe. D. Al, Fe, Al2O3, Fe2O3. 

Câu 86: Hòa tan 28,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Al(OH)3 trong dung dịch NaOH, dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). 

Nếu nung nóng X trong không khí đến khối lượng không đổi được 25,5 gam rắn. Số mol Al2O3 và Al(OH)3 trong X 

lần lượt là 

A. 0,2 và 0,1. B. 0,1 và 0,1. C. 0,1 và 0,2. D. 0,15 và 0,1. 

Câu 87: Cho 6,4 gam hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO4 

loãng dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là 

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

Câu 88: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al phản ứng vừa hết với 5,1 mol HCl. Cũng m gam hỗn hợp trên đem 

nung trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian được hỗn hợp Y (giả sử chỉ có phản ứng khử oxit thành 

kim loại). Hỗn hợp Y phản ứng với vừa hết 4,5 mol HCl. Khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp là 

A. 58,25 gam. B. 34,8 gam. C. 46,4 gam. D. 69,6 gam. 

Câu 89: Hòa tan 3,4 gam hỗn hợp kim loại X và Zn vào dung dịch HCl, thu được 1,344 lít khí (đktc) và dung dịch Y. 

Mặt khác, để hòa tan 0,95 gam kim loại X thì cần không hết 100 ml dung dịch HCl 0,5M. M thuộc phân nhóm chính 

nhóm II. Kim loại X là 

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

Câu 90: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại kiềm vào nước thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và 400 ml dung dịch X. 

Giá trị pH của dung dịch X là 

A. 13. B. 2. C. 12. D. 1. 

Câu 91: Cho 4,9 gam kim loại kiềm M vào 1 cốc nước. Sau một thời gian lượng khí thoát ra đã vượt quá 7,5 lít (đktc). 

Kim loại kiềm M là 

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

Câu 92: Cho hỗn hợp chứa 0,5 mol Ba và x mol Al vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl và 0,5 mol H2SO4 (loãng). Sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lít khí H2 (ở đktc). Phát biểu đúng là 

A. Các kim loại tan hết, cả hai axit còn dư. B. Cả hai axit hết, kim loại còn dư. 

C. Các kim loại hết, chỉ axit H2SO4 còn dư. D. Các kim loại hết, chỉ axit HCl còn dư. 

Câu 93: Cho 5,7 gam hỗn hợp bột X gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi dư, thu được hỗn hợp rắn Y có 

khối lượng là 8,1 gam. Thể tích tối thiểu dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng để hoà tan hoàn toàn Y là 

A. 270 ml. B. 180 ml. C. 300 ml. D. 360 ml. 

Câu 94: Trộn 6,48 gam Al với 16 gam Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn X. Khi cho X tác 

dụng dung dịch NaOH dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là 

A. 100%. B. 85%. C. 80%. D. 75%. 

Câu 95: Trộn 6,48 gam Al với 24 gam Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn X. Khi cho X tác 

dụng với dung dịch NaOH dư, thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là 

A. 83,33%. B. 50,33%. C. 66,67%. D. 75%. 

Câu 96: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất không tan. Giá trị của m là 

A. 5,4. B. 10,8. C. 43,2. D. 7,8. 

Câu 97: 85,6 gam X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: 

      - Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc). 

      - Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10,08 lít khí (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là 

A. 32,09%. B. 75%. C. 25,23%. D. 40%. 

Câu 98: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Na, Al, Cu vào nước dư, thu 2,24 lít khí (đktc). Nếu cho vào dung dịch NaOH 

dư, thu 3,92 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 22,5%. B. 67,5%. C. 59,06%. D. 96,25%. 

Câu 99: Cho 8,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Cr, Fe nung nóng trong oxi dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,8 

gam hỗn hợp X. Để tác dụng hết các chất có trong X cần V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là 

A. 0,2 lít. B. 0,15 lít. C. 0,1 lít. D. 0,25 lít. 

Câu 100: Có hỗn hợp X gồm nhôm và một oxit sắt. Nung nóng hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí đến 

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 96,6 gam chất rắn Y. Hoà tan 96,6 gam chất rắn Y trong NaOH dư, thu được 
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6,72 lít khí (đktc) và còn lại một phần không tan Z. Hoà tan hoàn toàn Z trong H2SO4 đặc nóng được 30,24 lít (đktc) 

khí T. Công thức của sắt oxit là 

A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO. D. FeO hoặc Fe3O4. 

Câu 101: Một hỗn hợp gồm Al và một oxit sắt, chia thành 2 phần bằng nhau:  

     - Để hoà tan hết phần 1 cần 200 ml dung dịch HCl 0,675M, thu được 0,84 lít H2 (đktc). 

     - Nung phần 2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy sản phẩm tác dụng với NaOH dư thấy còn 1,12 gam rắn 

không tan. Công thức của oxit sắt là 

A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe2O3. D. FeO hoặc Fe3O4. 

Câu 102: *Lấy m gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 đem phản ứng nhiệt nhôm. Để nguội sản phẩm sau đó chia thành 2 

phần không đều nhau. P1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 8,96 lít H2 (đktc) và phần không tan có khối 

lượng bằng 44,8% khối lượng P1. P2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu 2,688 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 83,21. B. 53,20. C. 50,54. D. 57,5. 

Câu 103: Cho 3,87 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được 

dung dịch Z và 4,368 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng Mg và Al trong X tương ứng là 

A. 37,21% Mg và 62,79% Al. B. 62,79% Mg và 37,21% Al. 

C. 45,24% Mg và 54,76% Al. D. 54,76% Mg và 45,24% Al. 

Câu 104: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy 

ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M, thu được 3,36 lít H2 

(đktc). Giá trị của V là 

A. 150. B. 100. C. 200. D. 300. 

 




