
Trang 1/4 – Mã đ隠 thi 001 
 

B浦 GIÁO D影C VÀ AÀO T萎O  

A陰 THI THAM KH謂O 
(Aｚ thi có 04 trang) 

K┺ THI TRUNG H窺C PH蔚 THỌNG QU渦C GIA N;M 2019 
Bài thi: KHOA H窺C T衛 NHIÊN 
Môn thi thành ph亥n: HÓA H窺C 

Thぜi gian làm bài: 50 phút, không kあ thぜi gian phát đｚ  
 

H丑, tên thí sinh: ..................................................................... 
S嘘 báo danh: .......................................................................... 
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 Cho bi院t nguyên t穎 kh嘘i c栄a các nguyên t嘘: 
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 = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. 
 Các th吋 tích khí đ隠u đo 荏 đi隠u ki羽n tiêu chu育n (0oC, 1 atm). B臼 qua s詠 hòa tan c栄a ch医t khí trong n逢噂c. 
 
Câu 41: 雲 đi隠u ki羽n th逢運ng, kim lo衣i nào sau đây 荏 tr衣ng thái l臼ng? 
 A. Zn. B. Hg. C. Ag. D. Cu. 
Câu 42: Kim lo衣i nào sau đây là kim lo衣i ki隠m? 
 A. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe. 
Câu 43: Ch医t b瓜t X màu đen, có kh違 n<ng h医p ph映 các khí đ瓜c nên đ逢嬰c dùng trong nhi隠u lo衣i m員t n衣 
phòng đ瓜c. Ch医t X là  
 A. đá vôi. B. l逢u hu┻nh. C. than ho衣t tính. D. th衣ch cao. 
Câu 44: Etyl propionat là este có mùi th挨m c栄a d泳a. Công th泳c c栄a etyl propionat là 
 A. HCOOC2H5. B. C2H5COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3. 
Câu 45: Cho dung d鵜ch NaOH vào dung d鵜ch ch医t X, thu đ逢嬰c k院t t栄a màu nâu đ臼. Ch医t X là 
 A. FeCl3. B. MgCl2. C. CuCl2. D. FeCl2. 
Câu 46: Dung d鵜ch Ala-Gly ph違n 泳ng đ逢嬰c v噂i dung d鵜ch nào sau đây?  
 A. HCl. B. KNO3. C. NaCl. D. NaNO3. 
Câu 47: Kim lo衣i Al không tan đ逢嬰c trong dung d鵜ch nào sau đây?  
 A. NaOH. B. BaCl2. C. HCl. D. Ba(OH)2. 
Câu 48: Oxit nào sau đây là oxit axit? 
 A. Fe2O3. B. CrO3. C. FeO. D. Cr2O3. 
Câu 49: Polietilen (PE) đ逢嬰c đi隠u ch院 t瑛 ph違n 泳ng trùng h嬰p ch医t nào sau đây? 
 A. CH2=CH2. B. CH2=CH-CH3. C. CH2=CHCl. D. CH3-CH3. 
Câu 50: Kim lo衣i nào sau đây có th吋 đi隠u ch院 đ逢嬰c b茨ng ph違n 泳ng nhi羽t nhôm? 
 A. Na. B. Al. C. Ca. D. Fe. 
Câu 51: Ch医t nào sau đây thu瓜c lo衣i monosaccarit?  
 A. Saccaroz挨. B. Xenluloz挨. C. Tinh b瓜t. D. Glucoz挨. 
Câu 52: Thành ph亥n chính c栄a đá vôi là canxi cacbonat. Công th泳c c栄a canxi cacbonat là 
 A. CaSO3. B. CaCl2. C. CaCO3. D. Ca(HCO3)2. 
Câu 53: Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung d鵜ch CuSO4 1M. Sau khi ph違n 泳ng x違y ra hoàn toàn, thu đ逢嬰c 
m gam h厩n h嬰p kim lo衣i. Giá tr鵜 c栄a m là 
 A. 7,0. B. 6,8. C. 6,4. D. 12,4. 
Câu 54: Cho V ml dung d鵜ch NaOH 2M vào 200 ml dung d鵜ch AlCl3 1M, sau khi các ph違n 泳ng x違y ra 
hoàn toàn thu đ逢嬰c 3,9 gam k院t t栄a. Giá tr鵜 l噂n nh医t c栄a V là 
 A. 175. B. 350. C. 375. D. 150. 
Câu 55: Cho các ch医t sau: metylamin, alanin, metylamoni clorua, natri axetat. S嘘 ch医t ph違n 泳ng đ逢嬰c 
v噂i dung d鵜ch HCl là 
 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 
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Câu 56: Lên men m gam glucoz挨 thành ancol etylic v噂i hi羽u su医t 50%, thu đ逢嬰c 4,48 lít CO2. Giá tr鵜 
c栄a m là 
 A. 36,0. B. 18,0. C. 32,4. D. 16,2. 
Câu 57: A嘘t cháy hoàn toàn amin X (no, đ挨n ch泳c, m衣ch h荏), thu đ逢嬰c 0,2 mol CO2 và 0,05 mol N2. 
Công th泳c phân t穎 c栄a X là 
 A. C2H7N. B. C4H11N. C. C2H5N. D. C4H9N. 
 Câu 58: B瓜 d映ng c映 chi院t (đ逢嬰c mô t違 nh逢 hình v胤 bên) dùng đ吋 
 A. tách hai ch医t r逸n tan trong dung d鵜ch. 
 B. tách hai ch医t l臼ng tan t嘘t vào nhau. 
 C. tách hai ch医t l臼ng không tan vào nhau. 
 D. tách ch医t l臼ng và ch医t r逸n. 

 
Câu 59: Ph違n 泳ng nào sau đây có ph逢挨ng trình ion rút g丑n là H+ + OH s H2O? 
 A. NaHCO3 + NaOH s Na2CO3 + H2O. B. Ba(OH)2 + 2HCl s BaCl2 + 2H2O. 
 C. Ba(OH)2 + H2SO4 s BaSO4 + 2H2O. D. Cu(OH)2 + 2HCl s CuCl2 + 2H2O. 
Câu 60: Th栄y phân hoàn toàn tinh b瓜t, thu đ逢嬰c monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu đ逢嬰c ch医t h英u c挨 
Y. Hai ch医t X, Y l亥n l逢嬰t là: 
 A. glucoz挨, sobitol. B. fructoz挨, sobitol. C. saccaroz挨, glucoz挨. D. glucoz挨, axit gluconic. 
Câu 61: Ti院n hành các thí nghi羽m sau: 
 (a) Nhúng thanh đ欝ng nguyên ch医t vào dung d鵜ch FeCl3. 
 (b) C逸t mi院ng s逸t tây (s逸t tráng thi院c), đ吋 trong không khí 育m. 
 (c) Nhúng thanh k胤m vào dung d鵜ch H2SO4 loãng có nh臼 vài gi丑t dung d鵜ch CuSO4. 
 (d) Qu医n s嬰i dây đ欝ng vào đinh s逸t r欝i nhúng vào c嘘c n逢噂c mu嘘i. 
Trong các thí nghi羽m trên, s嘘 thí nghi羽m ch雨 x違y ra <n mòn hóa h丑c là 
 A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 
Câu 62: Th栄y phân este m衣ch h荏 X có công th泳c phân t穎 C4H6O2, thu đ逢嬰c s違n ph育m có ph違n 泳ng 
tráng b衣c. S嘘 công th泳c c医u t衣o phù h嬰p c栄a X là 
 A. 5. B. 3. C. 4. D. 1. 
 Câu 63: Cho các ch医t sau: CrO3, Fe, Cr(OH)3, Cr. S嘘 ch医t tan đ逢嬰c trong dung d鵜ch NaOH là  
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 64: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenluloz挨, policaproamit, polistiren, xenluloz挨 triaxetat, 
nilon-6,6. S嘘 polime t鰻ng h嬰p là 
 A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 65: Dung d鵜ch X g欝m KHCO3 1M và Na2CO3 1M. Dung d鵜ch Y g欝m H2SO4 1M và HCl 1M. 
Nh臼 t瑛 t瑛 100 ml dung d鵜ch Y vào 200 ml dung d鵜ch X, thu đ逢嬰c V lít khí CO2 và dung d鵜ch E. Cho 
dung d鵜ch Ba(OH)2 t噂i d逢 vào E, thu đ逢嬰c m gam k院t t栄a. Bi院t các ph違n 泳ng x違y ra hoàn toàn. Giá tr鵜 
c栄a m và V l亥n l逢嬰t là 
 A. 82,4 và 1,12. B. 59,1 và 1,12. C. 82,4 và 2,24. D. 59,1 và 2,24. 
Câu 66: A嘘t cháy hoàn toàn 0,06 mol h厩n h嬰p X g欝m ba triglixerit c亥n v瑛a đ栄 4,77 mol O2, thu đ逢嬰c 
3,14 mol H2O. M員t khác, hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X (xúc tác Ni, to), thu đ逢嬰c h厩n h嬰p Y. Aun 
nóng Y v噂i dung d鵜ch KOH v瑛a đ栄, thu đ逢嬰c glixerol và m gam mu嘘i. Giá tr鵜 c栄a m là 
 A. 86,10. B. 57,40. C. 83,82. D. 57,16. 
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Câu 67: Este X có công th泳c phân t穎 C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X b茨ng dung d鵜ch NaOH, thu 
đ逢嬰c ba ch医t h英u c挨 Y, Z, T. Bi院t Y tác d映ng v噂i Cu(OH)2 t衣o dung d鵜ch màu xanh lam. Nung nóng Z 
v噂i h厩n h嬰p r逸n g欝m NaOH và CaO, thu đ逢嬰c CH4. Phát bi吋u nào sau đây sai? 
 A. X có hai công th泳c c医u t衣o phù h嬰p. B. Y có m衣ch cacbon phân nhánh. 
 C. T có kh違 n<ng tham gia ph違n 泳ng tráng b衣c. D. Z không làm m医t màu dung d鵜ch brom. 
Câu 68: Th詠c hi羽n các thí nghi羽m sau: 
 (a) Nung nóng Cu(NO3)2. 
 (b) Cho Fe(OH)2 vào dung d鵜ch H2SO4 đ員c, nóng (d逢). 
 (c) S映c khí CO2 vào dung d鵜ch Ca(OH)2 d逢. 
 (d) Cho dung d鵜ch KHSO4 vào dung d鵜ch NaHCO3. 
 (e) Cho dung d鵜ch Fe(NO3)2 vào dung d鵜ch HCl loãng. 
 (g) Cho đinh s逸t vào dung d鵜ch H2SO4 loãng. 
 Sau khi các ph違n 泳ng x違y ra, s嘘 thí nghi羽m sinh ra ch医t khí là 
 A. 4. B. 5. C. 6. D. 2. 
Câu 69: Cho các phát bi吋u sau: 
 (a) S映c khí CO2 t噂i d逢 vào dung d鵜ch NaAlO2, thu đ逢嬰c k院t t栄a tr逸ng. 
 (b) Nh臼 dung d鵜ch Ba(HCO3)2 vào dung d鵜ch KHSO4, thu đ逢嬰c k院t t栄a tr逸ng và có khí thoát ra. 
 (c) Dung d鵜ch Na2CO3 làm m隠m đ逢嬰c n逢噂c c泳ng toàn ph亥n. 
 (d) Th衣ch cao nung dùng đ吋 n員n t逢嬰ng, bó b瓜t khi gãy x逢挨ng. 
 (e) H嬰p kim liti – nhôm siêu nh姻, đ逢嬰c dùng trong k┄ thu壱t hàng không. 
S嘘 phát bi吋u đúng là 
 A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 
Câu 70: A嘘t cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon m衣ch h荏 X (28 < MX < 56), thu đ逢嬰c 5,28 gam CO2. 
M員t khác, m gam X ph違n 泳ng t嘘i đa v噂i 19,2 gam Br2 trong dung d鵜ch. Giá tr鵜 c栄a m là 
 A. 2,00. B. 3,00. C. 1,50. D. 1,52. 

Câu 71: D磯n t瑛 t瑛 đ院n d逢 khí CO2 vào dung 
d鵜ch Ba(OH)2. S詠 ph映 thu瓜c c栄a kh嘘i l逢嬰ng k院t 
t栄a (y gam) vào th吋 tích khí CO2 tham gia ph違n 
泳ng (x lít) đ逢嬰c bi吋u di宇n b茨ng đ欝 th鵜 bên. Giá 
tr鵜 c栄a m là 
 A. 19,70. B. 39,40. 
 C. 9,85. D. 29,55. 

 
Câu 72: Cho các phát bi吋u sau: 
 (a) Sau khi m鰻 cá, có th吋 dùng gi医m <n đ吋 gi違m mùi tanh. 
 (b) D亥u th詠c v壱t và d亥u nh噂t bôi tr挨n máy đ隠u có thành ph亥n chính là ch医t béo. 
 (c) Cao su sau khi đ逢嬰c l逢u hóa có tính đàn h欝i và ch鵜u nhi羽t t嘘t h挨n. 
 (d) Khi làm tr泳ng mu嘘i (ngâm tr泳ng trong dung d鵜ch NaCl bão hòa) x違y ra hi羽n t逢嬰ng đông t映 
protein. 
 (e) Thành ph亥n chính c栄a bông nõn là xenluloz挨. 
 (g) A吋 gi違m đau nh泳c khi b鵜 ki院n đ嘘t, có th吋 bôi vôi tôi vào v院t đ嘘t. 
S嘘 phát bi吋u đúng là 
 A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 73: Ai羽n phân dung d鵜ch X ch泳a 3a mol Cu(NO3)2 và a mol KCl (v噂i đi羽n c詠c tr挨, màng ng<n 
x嘘p) đ院n khi kh嘘i l逢嬰ng catot t<ng 12,8 gam thì d瑛ng đi羽n phân, thu đ逢嬰c dung d鵜ch Y. Cho 22,4 gam 
b瓜t Fe vào Y, sau khi các ph違n 泳ng x違y ra hoàn toàn, thu đ逢嬰c khí NO (s違n ph育m kh穎 duy nh医t c栄a 
N+5) và 16 gam h厩n h嬰p kim lo衣i. Gi違 thi院t hi羽u su医t đi羽n phân là 100%. Giá tr鵜 c栄a a là 
 A. 0,096. B. 0,128. C. 0,112. D. 0,080. 
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Câu 74: H厩n h嬰p T g欝m ba este X, Y, Z m衣ch h荏 (MX < MY < MZ). Cho 48,28 gam T tác d映ng v瑛a đ栄 
v噂i dung d鵜ch ch泳a 0,47 mol NaOH, thu đ逢嬰c m瓜t mu嘘i duy nh医t c栄a axit cacboxylic đ挨n ch泳c và h厩n 
h嬰p Q g欝m các ancol no, m衣ch h荏, có cùng s嘘 nguyên t穎 cacbon trong phân t穎. A嘘t cháy hoàn toàn Q, 
thu đ逢嬰c 13,44 lít khí CO2 và 14,4 gam H2O. Ph亥n tr<m kh嘘i l逢嬰ng c栄a nguyên t嘘 H trong Y là 
 A. 9,38%. B. 8,93%. C. 6,52%. D. 7,55%. 
Câu 75: Hòa tan hoàn toàn m gam h厩n h嬰p X g欝m Na, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chi院m 10% v隠 
kh嘘i l逢嬰ng) vào n逢噂c, thu đ逢嬰c 300 ml dung d鵜ch Y và 0,336 lít khí H2. Tr瓜n 300 ml dung d鵜ch Y v噂i 
200 ml dung d鵜ch g欝m HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu đ逢嬰c 500 ml dung d鵜ch có pH = 13. Giá tr鵜 c栄a 
m là 
 A. 9,6. B. 10,8. C. 12,0. D. 11,2. 
Câu 76: Ti院n hành thí nghi羽m đi隠u ch院 etyl axetat theo các b逢噂c sau đây: 
 B逢噂c 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài gi丑t dung d鵜ch H2SO4 đ員c vào 嘘ng nghi羽m. 
 B逢噂c 2: L逸c đ隠u 嘘ng nghi羽m, đun cách th栄y (trong n欝i n逢噂c nóng) kho違ng 5 - 6 phút 荏 65 - 70oC.  
 B逢噂c 3: Làm l衣nh, sau đó rót 2 ml dung d鵜ch NaCl bão hòa vào 嘘ng nghi羽m.  
Phát bi吋u nào sau đây sai? 
 A. H2SO4 đ員c có vai trò v瑛a làm ch医t xúc tác v瑛a làm t<ng hi羽u su医t t衣o s違n ph育m. 
 B. M映c đích chính c栄a vi羽c thêm dung d鵜ch NaCl bão hòa là đ吋 tránh phân h栄y s違n ph育m. 
 C. Sau b逢噂c 2, trong 嘘ng nghi羽m v磯n còn C2H5OH và CH3COOH. 
 D. Sau b逢噂c 3, ch医t l臼ng trong 嘘ng nghi羽m tách thành hai l噂p. 
Câu 77: Hòa tan hoàn toàn hai ch医t r逸n X, Y (có s嘘 mol b茨ng nhau) vào n逢噂c thu đ逢嬰c dung d鵜ch Z. 
Ti院n hành các thí nghi羽m sau: 
 Thí nghi羽m 1: Cho dung d鵜ch NaOH d逢 vào V ml dung d鵜ch Z, thu đ逢嬰c n1 mol k院t t栄a. 
 Thí nghi羽m 2: Cho dung d鵜ch NH3 d逢 vào V ml dung d鵜ch Z, thu đ逢嬰c n2 mol k院t t栄a. 
 Thí nghi羽m 3: Cho dung d鵜ch AgNO3 d逢 vào V ml dung d鵜ch Z, thu đ逢嬰c n3 mol k院t t栄a. 
Bi院t các ph違n 泳ng x違y ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. Hai ch医t X, Y l亥n l逢嬰t là: 
 A. NaCl, FeCl2. B. Al(NO3)3, Fe(NO3)2. C. FeCl2, FeCl3. D. FeCl2, Al(NO3)3. 
Câu 78: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đ挨n ch泳c (MX < MY); T là este ba ch泳c, m衣ch h荏 đ逢嬰c t衣o 
b荏i X, Y v噂i glixerol. Cho 23,06 gam h厩n h嬰p E g欝m X, Y, T và glixerol (v噂i s嘘 mol c栄a X b茨ng 8 l亥n 
s嘘 mol c栄a T) tác d映ng v瑛a đ栄 v噂i 200 ml dung d鵜ch NaOH 2M, thu đ逢嬰c h厩n h嬰p F g欝m hai mu嘘i có 
t雨 l羽 mol 1 : 3 và 3,68 gam glixerol. A嘘t cháy hoàn toàn F c亥n v瑛a đ栄 0,45 mol O2, thu đ逢嬰c Na2CO3, 
H2O và 0,4 mol CO2. Ph亥n tr<m kh嘘i l逢嬰ng c栄a T trong E có giá tr鵜 g亥n nh医t v噂i giá tr鵜 nào sau đây? 
  A. 29. B. 35. C. 26. D. 25. 
Câu 79: A吋 m gam h厩n h嬰p E g欝m Al, Fe và Cu trong không khí m瓜t th運i gian, thu đ逢嬰c 34,4 gam 
h厩n h嬰p X g欝m các kim lo衣i và oxit c栄a chúng. Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, thu đ逢嬰c h厩n 
h嬰p r逸n Y và h厩n h嬰p khí Z có t雨 kh嘘i so v噂i H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung d鵜ch ch泳a 
1,7 mol HNO3, thu đ逢嬰c dung d鵜ch ch雨 ch泳a 117,46 gam mu嘘i và 4,48 lít h厩n h嬰p khí T g欝m NO và 
N2O. T雨 kh嘘i c栄a T so v噂i H2 là 16,75. Giá tr鵜 c栄a m là 
 A. 27. B. 31. C. 32. D. 28. 
Câu 80: Cho h厩n h嬰p E g欝m 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là mu嘘i c栄a axit 
cacboxylic hai ch泳c) tác d映ng hoàn toàn v噂i dung d鵜ch KOH, thu đ逢嬰c m瓜t ancol đ挨n ch泳c, hai amin 
no (k院 ti院p trong dãy đ欝ng đ鰯ng) và dung d鵜ch T. Cô c衣n T, thu đ逢嬰c h厩n h嬰p G g欝m ba mu嘘i khan có 
cùng s嘘 nguyên t穎 cacbon trong phân t穎 (trong đó có hai mu嘘i c栄a hai axit cacboxylic và mu嘘i c栄a 
m瓜t g-amino axit). Ph亥n tr<m kh嘘i l逢嬰ng c栄a mu嘘i có phân t穎 kh嘘i l噂n nh医t trong G là 
 A. 24,57%. B. 54,13%. C. 52,89%. D. 25,53%. 
 

-------------------- H蔭T -------------------- 


