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SỞ GD&ĐT TỈNH NGHỆ AN 

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 

(Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN 1 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Môn thi thành phần: HÓA HỌC 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Họ, tên thí sinh: ...................................................................  

Số báo danh: ........................................................................  

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; 

K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = e; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. 

 

Câu 1. [716339]: Cacbonhiđrat chiếm thành phần nhiều nhất trong mật ong là 

 A. glucozơ. B. fructozơ. C. saccarozơ. D. tinh bột. 

Câu 2. [716340]: Thạch cao nung được dùng để bó bột, nặn tượng có công thức là 

 A. CaO. B. CaSO4. C. CaSO4.2H2O. D. CaSO4.H2O. 

Câu 3. [716341]: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl? 

 A. Al. B. Cu. C. Na. D. Mg. 

Câu 4. [716342]: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo hai muối? 

 A. Al2O3. B. Na2O. C. Fe3O4. D. CuO. 

Câu 5. [716343]: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? 

 A. Cao su thiên nhiên. B. Xenlulozơ. C. Amilopectin. D. Polietilen. 

Câu 6. [716344]: Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch nào sau đây? 

 A. Cu(NO3)2. B. AgNO3. C. Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)2. 

Câu 7. [716345]: Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây? 

 A. HCl. B. NaHCO3. C. Al. D. Fe. 

Câu 8. [716346]: Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2 và NO2. Có thể dùng chất nào 

sau đây để loại bỏ các chất khí đó trong hệ thống xử lý khí thải? 

 A. Ca(OH)2. B. H2O. C. NH3. D. HCl. 

Câu 9. [716347]: Metyl fomat có công thức là 

 A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH3. D. CH3COOC2H5. 

Câu 10. [716348]: Phương trình hòa học nào sau đây sai? 

 A. 2Fe + 3Cl2 
0t  2FeCl3. B. Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O.

 C. Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O. D. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + H2. 

Câu 11. [716349]: Chất nào sau đây thuộc loại α-amino axit? 

 A. HOCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. H2NCH2CHO. D. H2NCH2COOH. 

Câu 12. [716350]: Cho 5,4 gam Al tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

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

Câu 13. [716351]: Thủy phân hoàn toàn 1 mol tetrapeptit X, thu được 2 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol 

Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, 

nhưng không có Val-Gly. Amino axit ở đầu N và đầu C trong X tương ứng là 

 A. Ala và Gly. B. Ala và Val. C. Gly và Gly. D. Gly và Val. 
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Câu 14. [716352]: Thủy phân m gam saccarozơ với hiệu suất 80% thu được 7,2 gam glucozơ. Giá trị của 

m là 

 A. 17,10. B. 10,40. C. 13,68. D. 11,4. 

Câu 15. [716353]: Quặng boxit là nguyên liệu sản xuất nhôm. Công thức của quặng boxit là 

 A. CaCO3. B. Al2O3.2H2O. C. FeS2. D. Fe2O3.nH2O. 

Câu 16. [716354]: Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO (nung nóng), sau phản ứng thu được hỗn 

hợp khí có tỉ khối đối với hiđro bằng 18. Khối lượng CuO đã bị khử là 

 A. 12 gam. B. 24 gam. C. 8 gam. D. 16 gam. 

Câu 17. [716355]: Cho 14,9 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, 

thu được dung dịch chứa 25,85 gam hỗn hợp muối. Nếu đốt cháy hết 14,9 gam X, thu được V lít N2 (ở 

đktc). Giá trị của V là 

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

Câu 18. [716356]: Cho các chất axetilen, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, hồ tinh bột. Số chất có phản ứng 

tráng bạc là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 19. [716357]: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư. 

 (b) Dẫn khí CO dư qua Al2O3 nung nóng. 

 (c) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeSO4 dư. 

 (d) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 

Sau phản ứng, số thí nghiệm thu được đơn chất kim loại là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 20. [716358]: Thủy phân este X (C4H8O2) thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức 

cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 21. [716359]: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

 (a) Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl. 

 (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl. 

 (c) Cho Na vào dung dịch FeSO4. 

 (d) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 đặc. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra chất khí là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 22. [716360]: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm, hình vẽ bên mô 

tả thí nghiệm chứng minh 

  A. tính tan nhiều trong nước của NH3. 

 B. tính tan nhiều trong nước của HCl. 

 C. khả năng phản ứng mạnh với nước của HCl. 

 D. khả năng phản ứng mạnh với nước của NH3. 
 

Câu 23. [716361]: Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Phân đạm cung cấp nguyên tố N cho cây trồng. 

 B. Khí than ướt có thành phần chính là CO và H2. 

 C. NaOH là chất điện li mạnh. 

 D. Quặng photphorit có thành phần chính là Ca(H2PO4)2. 
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Câu 24. [716362]: Cho các polime: Polietilen, polibutađien, poli(vinyl clorua), policapron, 

xenlulozơtrinitrat. Số polime được dùng làm chất dẻo là 

 A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 25. [716363]: Cho các phương trình phản ứng sau: 

 (a) X + 2NaOH → Y + 2Z  

 (b) 2Z 
0

2 4H SO Æc,t


đ
 CH3OCH3 + H2O 

 (c) Y + H2SO4 → T + Na2SO4 

Biết X có công thức phân tử C6H8O4, T có mạch cacbon không nhánh. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Chất T không có đồng phân hình học. 

 B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t
0
) theo tỉ lệ mol 1:1. 

 C. Chất Y có công thức phân tử C4H2O4Na2. 

 D. Chất Z không làm mất màu bước brom. 

Câu 26. [716364]: Hấp thụ hoàn toàn 3,92 lít CO2 (đktc) bằng 250 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,5M 

và KOH aM thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X thì 

thấy có 1,12 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của a là 

 A. 0,4. B. 1,5. C. 1,4. D. 1,2. 

Câu 27. [716365]: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong môi trường axit, thu được glixerol, axit stearic 

và axit oleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 51,52 gam O2, thu được 50,16 gam CO2. Mặt khác, m 

gam X tác dụng được tối đa với V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là 

 A. 80. B. 200. C. 160. D. 120. 

Câu 28. [716366]: Tiến hành thí nghiệm trộn lẫn các cặp dung dịch sau đây: 

 (a) HCl với Ca(HCO3)2;  (b) AlCl3 dư với NaOH; 

 (c) Ca(OH)2 với NaHCO3; (d) Ba(OH)2 dư với Al2(SO4)3; 

 (e) NaHSO4 với BaCl2;  (g) AgNO3 với Fe(NO3)2 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 

 A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 29. [716367]: Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 

được chất Y, C2H6O và CH4O. Y là muối natri của α-amino axit Z (mạch hở, không phân nhánh). Kết 

luận nào sau đây không đúng? 

 A. Có 2 công thức cấu tạo của X thỏa mãn.  

 B. Chất Y được dùng làm gia vị thức ăn. 

 C. Chất X thuộc loại hợp chất este của amino axit. 

 D. Dung dịch chất Z làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. 

Câu 30. [716368]: Điện phân 2 lít dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaCl và CuSO4 với điện cực trơ có màng 

ngăn đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng lại. Ở catot thu được 1,28 gam kim loại, đồng 

thời ở anot thu được 0,336 lít khí (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi, pH của dung dịch sau điện 

phân có giá trị là 

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

Câu 31. [716369]: Cho các phát biểu sau: 

 (a) Để dây thép ngoài không khí ẩm thì có xảy ra ăn mòn điện hóa. 

 (b) Phèn chưa được dùng để làm trong nước đục. 

 (c) Kim loại Na khử được ion Cu
2+

 trong dung dịch thành Cu. 

 (d) Ở trạng thái cơ bản, Al(z = 13) có cấu hình electron là 1s
2
2s

2
2p

6
3p

3
. 

 (e) Kim loại Al là chất lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit và kiềm. 

 (g) Dung dịch NaOH có thể làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 
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Câu 32. [716370]: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở. Cho 0,15 mol X tác dụng với lượng dư 

dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,28 gam Ag. Mặt khác, cho 41,7 gam X tác dụng vừa đủ với 

dung dịch NaOH, thu được 36,06 gam hỗn hợp muối và 23,64 gam hỗn hợp ancol no. Phần trăm khối 

lượng của este có phân tử khối nhỏ hơn trong X là 

 A. 42,59%. B. 37,27%. C. 49,50%. D. 34,53%. 

Câu 33. [716371]: Hỗn hợp hai chất X (C5H16O3N2) và Y (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH 

vừa đủ, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp E 

gồm hai muối Z và T (MZ < MT) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp M gồm hai amin đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối 

hơi so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối T trong E là 

 A. 4,24 gam. B. 3,18 gam. C. 5,36 gam. D. 8,04 gam. 

Câu 34. [716372]: Hỗn hợp X gồm C2H4, C3H6, C3H8, C4H8 và C2H2 trong đó số mol C3H8 bằng số mol 

C2H2. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Sau khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa có khối lượng là 

 A. 20 gam. B. 15 gam. C. 30 gam. D. 40 gam. 

Câu 35. [716373]: Sục CO2 vào dung dịch NaOH, thu được dung dịch X. Để xác định thành phần chất 

tan trong X, người ra tiến hành thí nghiệm: Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, đến khi bắt đầu có khí 

thoát ra thì hết V1 ml và đến khi khí ngừng thoát ra thì hết V2 ml. Biết V2 < 2V1. Thành phần chất tan 

trong X là 

 A. NaHCO3 và Na2CO3. B. Chỉ có NaOH. C. Chỉ có NaHCO3. D. NaOH và Na2CO3. 

Câu 36. [716374]: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó số mol FeO bằng 1/4 số mol hỗn hợp X). 

Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam X trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được 0,896 lít khí NO (sản 

phẩm khử duy nhất của NO3, ở đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua có khối lượng 58,16 gam. Cho 

Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 106,93. B. 155,72. C. 110,17. D. 100,45. 

Câu 37. [716375]: Hình vẽ mô tả thí nghiệm phân tích định tính cacbon và hiđro 

 

Cho các phát biểu về thí nghiệm trên: 

 (a) Bông tẩm CuSO4 khan chuyển sang màu xanh. 

 (b) Ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong bị đục. 

 (c) Nên lắp ống nghiệm chứa C6H12O6 và CuO miệng hướng lên. 

 (d) Có thể thay glucozơ (C6H12O6) bằng saccarozơ. 

 (e) Khi tháo dụng cụ, nên tắt đèn cồn rồi để nguội mới tháo vòi dẫn ra khỏi nước vôi trong. 

 (g) Có thể thay CuSO4 khan bằng chất hút ẩm silicagen 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. 
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Câu 38. [716376]: Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, mạch hở được tạo thành từ một ancol Y với ba axit 

cacboxylic, trong đó có hai axit no và một axit không no (có đồng phân hình học và có hai liên kết pi 

trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và ancol 

Y. Cho toàn bộ Y vào bình đựng Na dư, phản ứng xong, thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình 

tăng 2,48 gam so với ban đầu. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X, thu được 3,96 gam H2O. Phần 

trăm khối lượng của este không no trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 29. B. 34. C. 38. D. 30. 

Câu 39. [716377]: Hòa tan 27,6 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào H2O dư, thu được dung 

dịch X và mol H2. Sục từ từ khí CO2 vào X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

                                                  

Giá trị của b là 

 A. 0,10. B. 0,12. C. 0,15. D. 0,18. 

Câu 40. [716378]: 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, sau khi các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Biết Z phản ứng được tối đa với dung dịch chứa 0,935 mol 

NaOH. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

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

-----HẾT----- 

4b b 0 

nCO2 

nBaCO3 


