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Câu 1: ( 2,0 điểm ) 

     a/ Trình bày phương pháp tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột. Chỉ dùng duy nhất một 

dung dịch chứa một hóa chất và kim loại cần tách vẫn giữ nguyên khối lượng ban đầu.   

     b/ Hoàn thành  các phương trình phản ứng sau: 

     FeS + HCl    t
0
          khí A + ?  

     NaNO3         t
0
          khí B + ? 

     FeO + H2SO4 đ     t
0
      khí C + ? + ? 

     Cho các khí A, B, C tác dụng với nhau từng đôi một. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra ( 

nếu có ). 

Câu 2: ( 1,5 điểm ) 

     Đem hỗn hợp A gồm SO2 và O2 trong đó SO2 chiếm 50% số mol hốn hợp A, cho qua chất xúc tác đun 

nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp B trong đó SO3 chiếm 35,29% số mol của hỗn hợp B. Tính hiệu 

suất của phản ứng. 

Câu 3: (1,5 điểm) 

     Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được 

dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2( sản phẩm duy nhất ở đktc ). Tính thành phần phần trăm khối lượng oxi 

trong hỗn hợp X. 

Câu 4: ( 1,5 điểm ) 

     Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại Na, Zn và Fe trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít khí 

H2 ( ở đktc ). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và kim loại M ( M có hóa trị II ) trong dung dịch HCl, cũng 

thu được V lít khí H2 ( ở đktc ). Biết khối lượng Fe trong hai hỗn hợp là như nhau, khối lượng M bằng 

một nửa khối lượng Na và Zn. Xác định kim loại M. 

Câu 5: ( 1,5 điểm ) 

     Hòa tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm bột sắt và một oxít sắt vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít 

khí H2 ( đktc ). Nếu đem 3,2 gam hỗn hợp trên khử bằng H2 ở nhiệt độ cao có 0,1 gam nước tạo thành. 

Xác định công thức phân tử oxit sắt. 
Câu 6: (2,0 điểm) 

   Cho 18,5g hỗn hợp Z gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 loãng. Phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thu được 2,24l khí NO duy nhất (đktc), dung dịch X và còn lại 1,46g kim loại. Tính CM dung dịch 

HNO3 và khối lượng muối trong X. 

Biết Na = 23; S = 32; H = 1; O = 16; Zn = 65; Fe = 56; Cl = 35,5; N = 14;  
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