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PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Câu 1 : Trộn 5,4 gam Al với 6,0 gam Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản 

ứng ta thu được hỗn hợp rắn có khối lượng là  

    A.11,40 gam.   B. 9,40 gam.    C. 22,40 gam.   D. 9,45 gam. 

Câu 2 : Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thì khí trong bình có tỉ khối so với khí CO ban đầu là 1,457. Giá trị của m là. 

    A. 16,8   B. 21,5    C. 22,8   D. 23,2 

Câu 3: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 với đến cực, sau một thời gian máy khối lượng dung dịch 

giảm 12 gam. Dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2S 1M. Nồng độ mới của 

dung dịch CuSO4 trước khi điện phân là  

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

Câu 4 : Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng sau khi 

kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào 

dung dịch Ca(OH)2 dư, thì thu được 4,6 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp A là  

    A. 13,03%.    B. 31,03%.    C. 68,03%.   D. 68,97%. 

Câu 5 : Dẫn khí CO từ từ qua ống sứ đựng 14 gam CuO, Fe2O3, FeO nung nóng  một thời gian thu được 

m gam chất rắn X. Toàn bộ khí thu được sau phản ứng được dẫn chậm qua dung dịch Ca(OH)2 dư, kết tủa 

thu được cho tác dụng với dung dịch HCl dư được 2,8 lít khí (đktc). Giá trị của m là 

    A. 6 gam.    B. 12 gam.    C. 8 gam.   D. 10 gam. 

Câu 6 : Nung hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và NaCl. Kết thúc thí nghiệm thu được 7,8 

gam chất rắn khan. Khối lượng CaCO3 có trong X là  

    A. 5,0 gam.    B. 6,0 gam.    C. 7,0 gam.   D. 8,0 gam. 

Câu 7 : Nung nóng 34,8 gam hỗn hợp X gồm MCO3 và NCO3 được m gam chất rắn Y và 4,48 lít CO2 

(đktc). Nung Y cho đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Z và khí CO2 dẫn toàn bộ CO2 thu được 

qua dung dịch KOH dư, tiếp tục cho thêm CaCl2 dự thì được 10 gam kết tủa. Hoà tan hoàn toàn Z trong V 

lít dung dịch HCl 0,4M vừa đủ được dung dịch T. Giá trị m gam và V lít lần lượt là :  

    A. 26 và 1,5.      B. 21,6 và 1,5.   C. 26 và 0,6.    D. 21,6 và 0,6. 

Câu 8 : Hoà tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít 

khí X (đktc), 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu 

được lượng muối khan là  

    A. 31,45 gam.   B. 33,99 gam.  C. 19,025 gam.    D. 56,3 gam.  
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Câu 9 : Cho 11,0 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư. thu được dung dịch Y 

(không chứa muối amoni), hỗn hợp khí Y gồm 0,2 mol NO và 0,3 mol NO2. Cô cạn dung dịch Y thì 

lượng muối khan thu được là: 

    A. 33,4 gam.   B. 66,8 gam.   C. 29,6 gam.    D. 60,6 gam. 

Câu 10 : Hoà tan hết 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng 

dung dịch tăng 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đã phản ứng là 

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

Câu 11 : Cho x gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl, sau khi cô cạn dung dịch thu được 2,465 gam chất 

rắn. Nếu cho x gam Fe và y gam Zn vào lượng dung dịch HCl như trên thu được 8,965 gam chất rắn và 

0,336 lít H2 (đktc). Giá trị của x, y lần lượt là: 

    A. 5,6 và 3,25            B. 0,56 và 6,5           C. 1,4 và 6,5.              D. 7,06 và 0,84 

Câu 12 : Hoà tan hoàn toàn 11,4 gam hỗn hợp X gồm kim loại M (hoá trị I) và kim loại N (hoá trị II) vào 

dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm NO2 và SO2 

có tỉ khối hơi so với hiđro là 28,625 và muối khan có khối lượng là: 

    A. 44,7 gam    B. 35,4 gam   C. 16,05 gam    D. 28,05 gam. 

Câu 13: Lấy 35,1 gam NaCl hoà tan vào 244,9 gam H2O. Sau đó điện phân dung dịnh với điện cực trơ có 

màng ngăn cho tới khi catot thoát ra 1,5 gam khí thì dừng lại. Nồng độ chất tan có trong dung dịch sau 

điện phân là: 

    A. 9,2%   B. 9,6%   C. 10%     D. 10,2%. 

Câu 14: Đun a gam 1 ancol X với H2SO4 đặc ở 170
0
C được 1 olefin. Cho a gam X qua bình đựng CuO 

dư, nung nóng (H = l00%) thấy khối lượng chất rắn giảm 0,4 gam và hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối hơi 

đối với H2 là l5,5. Giá trị a gam là: 

    A. 23    B. 12,5    C. 1,15     D. 16,5. 

Câu 15 : Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và H2 đi qua ống sứ đựng Ni nung nóng thu được khi 

Y. Dẫn Y vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 12 gam kết tủa. Khí ra khỏi dung dịch phản ứng vừa 

đủ với dung dịch chứa 16 gam Br2 và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,1 mol CO2 và 0,25 

mol nước. 

    A. 11,2    B. 13,44    C. 5,6    D. 8,96. 

Câu 16 : Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 trong bình kín với xúc tác Ni thu được hỗn 

hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, dẫn sản phẩm cháy thu được lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 

đặc, bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4 gam. Khối lượng tăng lên ở bình 2 là 

    A. 6,0 gam    B. 9,6 gam  C. 22,0 gam    D. 35,2 gam 
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Câu 17: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và butađien-1,3 rồi cho sản phẩm cháy 

hấp thụ vào dung định nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch nước vôi sau phản 

ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là: 

    A. 58,75 gam    B. 13,8 gam   C. 37,4 gam   D. 60,2 gam. 

Câu 18 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C2H2, CH4, C3H6 và C4H10 thu được 4,4 gam CO2 và 

2,52 gam H2O. m có giá tri là: 

    A. 1,48 gam   B. 2,48 gam  C. 14,8 gam   D. 24,8 gam. 

Câu 19: Thực hiện phản ứng ete hoá hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức, mạch hở, đồng 

đẳng kế tiếp thu được hỗn hợp gồm ba ete và l,98 gam nước. Công thức hai rượu đó là: 

    A. CH3OH, C2H5OH      B. C4H9OH, C5H11OH. 

    C. C2H5OH, C3H7OH     D. C3H7OH, C4H9OH. 

Câu 20 : Cho 10,1 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 

5,75 gam Na được 15,6 gam chất rắn. Hai ancol cần tìm là 

    A. C2H5OH và C3H7OH.      B. CH3OH và C2H5OH. 

    C. C3H7OH và C4H9OH.      D. C3H5OH và C4H9OH . 

Câu 21: Hoà tan 25,2 gam tinh thể R(COOH)n.2H2O vào 17,25ml etanol (D = 0,8g/ml) được dung dịch 

X. Lấy 7,8 gam dung dịnh X cho tác đụng hết với Na vừa đủ thu được chất rắn Y và 2,464 lít khí H2 

(đktc). Khối lượng của Y là: 

    A. 12,64 gam    B. 10,11 gam    C. 12,86 gam   D. 10,22 gam. 

Câu 22 : Đốt cháy hoàn toàn a gam 1 este đơn chức của rượu metylic cần 1,68 lít khí O2 (đktc) thu được 

2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O và 0,224 lít N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của este là: 

    A. CH3COOCH2NH2     B. CH3CH(NH2)COOCH3 

    C. H2NCH2CH2COOCH3      D. H2NCH2COOCH3 

Câu 23 : Cho 14,8 gam hỗn hợp bốn axit hữu cơ đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 tạo thành 

2,24 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng muối thu được là: 

    A. 15,9 gam   B. 17,0 gam   C. 19,3 gam   D. 19,2 gam. 

Câu 24 : Đốt hoàn toàn 34 gam este X cần 50,4 lít O2 (đktc) thu được OHCO 22
n:n  = 2 . Đun nóng 1 mol 

X cần 2 mol NaOH. Công thức cấu tạo của X là 

    A. CH3COOC6H5  B. C6H5COOCH3     C. C2H5COOC6H5                D. C6H5COOC2H5 

Câu 25 : Xà phòng hoá hoàn toàn m gam lipit X bằng 200 gam dung dịch NaOH 8%. Sau phản ứng được 

9,2 gam glixerol và 94,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 

    A. (C17H35COO)3C3H5     B. (C15H31COO)3C3H5 

    C. (C17H33COO)3C3H5     D. (C17H31COO)3C3H5 
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Câu 26 : Đun nóng 15 gam chất béo trung tính với 150ml dung dịch NaOH 1M. Phải dành 50ml dung 

dịch H2SO4 1M để trung hoà NaOH dư. Khối lượng xà phòng (chứa 70% khối lượng muối nằm của axit 

béo) thu được từ 2 tấn chất béo trên là  

    A. 2062 kg    B. 3238 kg.    C. 2946 kg.   D. 2266 kg. 

Câu 27 : Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 kg chất béo (có lẫn 1 lượng nhỏ axit béo tự do) có chỉ số axit bằng 

8,4 phải dùng 450ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng xà phòng thu được là  

    A. 1001,6 kg.   B. 978,7 gam.    C. 987,7 kg  D. 1006,1 gam. 

Câu 28 : Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức bậc một tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu 

được 18,504 gam muối. Thể tích đung dịch HCl phải dùng là  

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

Câu 29 : Cho 0,01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 0,1M thu được 1,695 

gam muối. Mặt khác 19,95 gam X tác dụng với 350ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch thu được 

28,55 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của X là  

    A. HOOCCH(NH2)CH2NH2     B. NH2(CH2)3COOH.  

    C. HOOCCH2CH(NH2)COOH.     D. HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.  

ĐÁP ÁN 
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