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Caâu 1: Viết biểu thức khối lượng cho các phương trình hóa học sau:  

Mg + AlCl3 -> MgCl2  + Al  

                 Al + CuCl2 _- > AlCl3 + Cu 

Caâu 2:  Laäp phương trình hóa học cho các sơ đồ phản ứng sau? Cho biết tỉ lệ của các chất? 

a.    Fe  +    Cl2  --->     FeCl3 

b.  Cu       +    O2  --->   CuO   

c.  Na2O + H2O --- > NaOH    

d. P2O5 + H2O-- >H3PO4     

g)  Nhôm + oxi   nhôm oxit  

h) Cacbon + Oxi   khí cacbonic                       

e) Al2(SO4)3  +  Ba(OH)2 --->   Al(OH)3 +   BaSO4                 

f) Fe2(SO4)3  +  KOH    --->    Fe(OH)3  +   K2SO4          

Caâu 3: Hãy chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu “?” trong các phương 

trình khuyết sau: 

1) ?+   ? HCl     ZnCl2    + H2 

2) ?         ?    +  3 H2O      

3) CuO + ? -> ?  +  H2O 

4) ? Mg  +   ?    2MgO 

5) Fe   +   ?   AgNO3       ? + 2 Ag 

6) O2    +   ?     2 MgO 

7) ? P      +  ?  →   P2O5 

8) ? Na      +  ?  →   Na2O 

9) CaO     +    ?HNO3   →   Ca(NO3)2    +?  

10) Fe(OH)3   →   ?  +   3H2O 

11) ? + ?AgNO3  →  Al(NO3)3   +  3Ag 

12) Al(OH)3   →   ? +   3H2O 

 

Caâu 4: Cho 10,2  g Magie phản ứng hoàn toàn với 15,8g dung dịch axit clohiđric (HCl) tạo ra 

muối magie clorua (MgCl2 ) và giải phóng 2,8g khí hiđro  

a.Laäp phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng. 

   b.Tính khoái löôïng magie clorua sau phản ứng . 

c.Cho biết tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất trong phản ứng( tùy chọn)   

Câu 5: 

a)  Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất K2SO4 

b) Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất A biết: 

- Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong A: 40% Ca, 12% C, 48% O 

- Trong phân tử hợp chất A có một nguyên tử cacbon. 

Câu 6:  

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy : 

a) 1 mol cacbon ;            b) 1,5 mol photpho. 

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. 

Câu 7: Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy. 

a)Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 kg than trên. 

b)Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng. 



Câu 8: Đốt cháy 13,5 g Al trong bình chứa khí oxi thu được Al2O3. 

a) Viết PTHH. 

b) Tính khối lượng Al2O3 thu được sau phản ứng. 

c) Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng (đktc). 


