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Ph¬ng ph¸p chia hçn hîp thµnh hai phÇn kh«ng ®Òu nhau 
III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Câu 1: Cho 100ml dung dịch amino axit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0,25M. Sau 

phản ứng được 2,5 gam muối khan. Mặt khác lấy 100 gam dung dịch amino axit nói trên có nồng độ 

20,6% phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0,5M. Công thức phân tử của X là: 

    A. H2NC3H6COOH        B. (H2N)2C2H2COOH 

    C. H2NCH(CH3)COOH       D. H2N[CH2]2COOH 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp X chứa axetilen, propilen và metan thu được 12,6 gam 

nước. Mặt khác, 5,6 lít hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 50 gam brom. Biết các thể tích 

khí được đo ở đktc. Thành phần phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp ban đầu là: 

    A. 50%, 20%, 30%        B. 50%, 25%, 25% 

    C. 60%, 20%, 20%        D. 80%, 10%, 10% 

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 20 gam một hỗn hợp X gồm MgO, CuO và Fe2O3 phải dùng vừa hết 350ml 

dung dịch HCl 2M. Mặt khác nếu lấy 0,4 mol hỗn hợp X đốt nóng trong ống sứ (không có không khí) rồi 

thổi một luồng H2 dư đi qua để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam chất rắn và 7,2 gam nước. 

Giá trị của m là: 

A. 25,6 gam   B. 32 gam  C. 24,8 gam   D. 28,4 gam 

Câu 4: Hợp chất X tạo bởi kim loại M có hóa trị không đổi và phi kim X (nằm ở chu kì 3, nhóm VIA). 

Lấy 13 gam X chia làm hai phần: 

- Phần 1: tác dụng với oxi tạo ra khí Y. 

- Phần 2: tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra khí Z. 

    Trộn Y và Z thu được 7,68 gam kết tủa vàng và còn lại một chất khí mà khi gặp nước clo tạo dung dịch 

T. Cho dung dịch T tác dụng với AgNO3 được 22,96 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là: 

    A. FeS   B. Fe2S3   C. Al2S3   D. ZnS 

Câu 5: Hỗn hợp X khối lượng 14,46 gam gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn 

thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần: 

- Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít khí H2 

- Phần 2: Hòa tan trong dung dịch axit H2SO4 loãng dư thu được 3,136 lít khí H2. 

Khối lượng của Al trong X là: 

    A. 2,97 gam   B. 7,02 gam  C. 5,94 gam  D. 3,51 gam 
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Câu 6: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 tới phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn Y. Chia 

Y làm 2 phần: 

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH đến dư thu được 0,672 lít H2(đktc) và chất rắn Z. Hòa  

tan chất rắn Z trong dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít khí H2(đktc) 

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí H2(đktc). Giá trị của m là 

    A. 29,04 gam    B. 43,56 gam  C. 53,52 gam  D. 13,38 gam 

Câu 7: Cho 8 gam CaC2 lẫn 20% tạp chất trơ tác dụng với nước thu được một lượng C2H2. Chia lượng 

C2H2 này thành 2 phần: 

- Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 9,6 gam kết tủa. 

- Phần 2: Trộn với 0,24 gam H2 được hỗn hợp X. Nung nóng hỗn hợp X với bột Ni thu được hỗn 

hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: 

   + Phần (1): Cho qua bình đựng Br2 dư còn lại 748ml khí thoát ra ở đktc. 

  + Phần (2): Cho qua AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa, biết % số mol C2H2 chuyển 

hóa thành C2H6 bằng 1,5 lần C2H2 thành C2H4. 

Giá trị của m là: 

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

Câu 8: Hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg. Cho 15,5 gam hỗn hợp X vào 1 lít dung dịch HNO3 2M. Sau phản 

ứng thu được dung dịch Y và 8,96 lít NO duy nhất (đktc). Mặt khác cho 0,05 mol X vào 500ml dung dịch 

H2SO4 0,5M thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lấy toàn bộ kết 

tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2 gam chất rắn. Thành 

phần % khối lượng mỗi kim loại trong X lần lượt là: 

    A. 36,13%; 11,61% và 52,26%     B. 17,42%; 46,45% và 36,13% 

    C. 52,26%; 36,13% và 11,61%     D. 17,42%; 36,13% và 46,45% 
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