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Mã đề thi 271 

 

 

 

           Điện thoại: 0903269191 

ĐỀ THI THỬ  THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – LẦN 2 

Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: HÓA HỌC 

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

 

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

         H = 1; C =12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; 

Ag = 108; Ba = 137. 

 

 

Câu 1. Trong các phát biểu sau : 

       (1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy 

giảm dần. 

       (2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện. 

       (3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 

       (4) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

       (5) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao. 

 Số nhận xét đúng là 

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

Câu 2. Hợp chất X tan trong nước tạo thành dung dịch không màu. Dung dịch này tạo kết tủa với dung dịch 

BaCl2, khi phản ứng với NaOH tạo ra khí có mùi khai, khi phản ứng với dung dịch HCl tạo ra khí làm đục 

nước vôi trong và làm mất màu dung dịch thuốc tím. Chất X là 

    A. (NH4)2SO3.  B. NH4HSO3.   C. (NH4)2CO3.          D. NH4HCO3. 

Câu 3. Hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ mạch hở, đơn chức có cùng công thức phân tử là C3H4O2. Đun nóng 

nhẹ 14,4 gam X với dung dịch KOH dư đến hoàn toàn thu được dung dịch Y (giả sử không có sản phẩm nào 

thoát ra khỏi dung dịch sau phản ứng). Trung hòa bazơ còn dư trong dung dịch Y bằng HNO3, thu được 

dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 43,2 gam kết tủa. Khi cho      

14,4 gam X tác dụng Na dư thu được tối đa bao nhiêu lít H2 ở đktc ? 

    A. 2,24 lít   B. 1,12 lít   C. 3,36 lít   D. 4,48 lít 

Câu 4. Cho 19,45 gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào 75 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thu được 5,04 lít khí 

H2 (đktc), dung dịch A và m gam kết tủa. m có giá trị là 

    A. 35 gam.   B. 64,125 gam.  C. 52,425 gam            D. 11,7 gam. 

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Hỗn hợp 1 mol Al và 1 mol K2O tan hết trong H2O dư. 

B. Hỗn hợp 1 mol Cu và 1 mol KNO3 tan hết trong HCl dư. 

C. Hỗn hợp 1 mol Cu và 2 mol FeCl3 tan hết trong H2O dư. 

D. Hỗn hợp 1 mol Na2S và 2 mol CuS tan hết trong HCl dư. 

Câu 6. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt (X) tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), chỉ thoát ra           

0,112 lít (đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử và khí duy nhất). Trong các chất: Fe3O4, FeCO3, FeS, Fe(NO3)2, số 

chất thoả mãn X là 

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

Câu 7. Cho aminoaxit no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Mối quan hệ giữa n với m là 

  A. m = 2n   B. m = 2n + 1   C. m = 2n + 2          D. m = 2n + 3 

Câu 8. Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo nên từ các α-amino axit có công 

thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 11,10 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn 

toàn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là 

  A. 8,90    B. 10,75   C. 11,11   D. 12,55 
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Câu 9. Dung dịch X chứa 0,1 mol Ba2+; 0,2 mol Ca2+; 0,3 mol Na+ và a mol 3HCO  . Đun dung dịch X đến 

cạn thu được hỗn hợp muối khan Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Z. Giá trị 

của m là 

    A. 35,8.    B. 55,6.   C. 42,4.   D. 83,5. 

Câu 10. Thủy phân hoàn toàn chất X bằng dung dịch NaOH loãng đun nóng, thu được hai chất hữu cơ Y và 

Z đều có phản ứng tráng bạc. Chất X không thể là 

    A. Cl - CH = CH - COO - CH =CH2    B. HCOO - CH2CHO 

    C. HCOO - CH2Cl       D. Cl2CH - COO - CH =CH2 

Câu 11. Để tách riêng Ag từ hỗn hợp kim loại Cu, Fe, Ag mà không làm thay đổi khối lượng Ag ta có thể 

dùng lượng dư dung dịch nào sau đây 

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

Câu 12. Hỗn hợp X gồm các chất có cùng số mol Fe3O4, Al2O3, CuO và MgO. Nung nóng X rồi dẫn luồng 

khí H2 dư qua thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được m gam muối và 3,36 lít H2 

(đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

    A. 40,70.   B. 42,475.   C. 37,15.   D. 43,90. 

Câu 13. Chất X là một loại thuốc cảm có công thức phân tử C9H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung 

dịch NaOH thu được 1 mol chất Y, 1 mol chất Z và 2 mol H2O. Nung Y với hỗn hợp CaO/NaOH thu được 

parafin đơn giản nhất. Chất Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hợp chất hữu cơ tạp chức T 

không có khả năng tráng gương. Có các phát biểu sau: 

       (a) Chất X phản ứng với NaOH (t°) theo tỉ lệ mol 1 : 2.  

       (b) Chất Y có tính axit mạnh hơn H2CO3. 

       (c) Chất Z có công thức phân tử C7H4O4Na2. 

       (d) Chất T không tác dụng với CH3COOH nhưng có phản ứng với CH3OH (H2SO4 đặc, to). 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 14. Nung nóng hỗn hợp bột gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 75%, thu 

được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn 

hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 5,0. Tỉ lệ a : b là 

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

Câu 15. Cho Fe vào dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 

được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là 

    A. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2      B. Fe(NO3)2 và AgNO3 

    C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2      D. Fe(NO3)3 và AgNO3 

Câu 16. Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các 

phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong 

đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là 

    A. 64,05.   B. 61,375.   C. 57,975.   D. 49,775. 

Câu 17. Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác 

cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch chứa Ca(OH)2, thu được chưa đến 2a gam dung 

dịch Y. Công thức của X là 

    A. NaHCO3.  B. NaHS.   C. KHCO3.   D. KHS. 

Câu 18. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và     

7,6 gam ancol Z. Chất Y không có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh 

lam. Công thức cấu tạo của X là 

    A. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.     B. CH3COOCH2CH2CH2OOCCH3. 

    C. HCOOCH2CH2CH2OOCH.     D. CH3COOCH2CH(CH3)OOCCH3. 
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Câu 19. Chất nào dưới đây không có nguồn gốc từ xenlulozơ 

    A. Amilozơ.  B. Tơ visco.   C. Sợi bông.           D. Tơ axetat. 

Câu 20. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm tạo “khói trắng” từ hai dung dịch X và Y: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biết mỗi dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. X, Y không phải cặp chất nào dưới đây 

    A. NH3 và HCl.  B. CH3NH2 và HCl.  C. (CH3)3N và HCl.  D. Benzen và Cl2. 

Câu 21. Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với       

0,2 mol HCl, thu được 19,1 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là 

    A. 14    B. 12    C. 10    D. 8 

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X, Y là đồng phân của nhau cần dùng 22,4 gam 

O2, thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với 

dung dịch chứa 8,42 gam NaOH rồi cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì còn lại 14,72 gam chất rắn 

khan. Biết gốc axit của Y có số nguyên tử cacbon nhiều hơn gốc axit của X. Tỉ lệ mol nX : nY là 

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

Câu 23. Hỗn hợp X gồm 0,2 mol mantozơ và 0,3 mol saccarozơ. Đun nóng X với dung dịch HCl một thời 

gian thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 

181,44 gam Ag. Mặt khác, dung dịch Y làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 2M. Giá trị của V là (biết 

các phản ứng thuỷ phân mantozơ và saccarozơ có cùng hiệu suất) 

    A. 588.    B. 420.    C. 294.    D. 300. 

Câu 24. Cho các chất: Al, AlCl3, Al2O3, Al(OH)3, NaAlO2, (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Số chất vừa phản 

ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl là 

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

Câu 25. Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp. 

Khi thấy ở cả hai điện cực đều xuất hiện bọt khí thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và 0,336 lít khí 

thoát ra tại anot. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa 1,16 gam Fe3O4. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí 

sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m là 

    A. 4,155.   B. 4,370.   C. 4,585.   D. 2,985. 

Câu 26. Có các tính chất sau: 

       (a) Không làm đổi màu quỳ tím 

       (b) Để lâu trong không khí bị hoá đen. 

       (c) Tác dụng với nước brom tạo kết tủa. 

       (d) Ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng. 

 Số tính chất đúng cho cả phenol (C6H5OH) và anilin (C6H5NH2) là: 

    A. 4.    B. 3.    C. 2.    D. 1. 
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Câu 27. Chia hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp thành 3 phần bằng 

nhau.  

       - Phần 1: Tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc).  

       - Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 6,272 lít CO2 (đktc).   

       - Phần 3: Tác dụng vừa đủ với etylen glicol thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức 

khác. 

Giá trị của m là 

    A. 9,32.    B. 8,47.   C. 9,82.   D. 8,42. 

Câu 28. Cho m gam bột Fe vào 50 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X và    

4,88 gam chất rắn Y. Cho 4,55 gam bột Zn vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được 4,1 gam chất rắn Z 

và dung dịch chứa một muối duy nhất. Giá trị của m là 

    A. 4,48.    B. 2,80.   C. 5,60.   D. 8,40. 

Câu 29. Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc các phản ứng thu 

được dung dịch Y và chất rắn Z. Dãy chỉ gồm các chất mà khi cho chúng tác dụng lần lượt với dung dịch Y 

thì đều có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là 

    A. KMnO4, NaNO3, Fe, Cl2.     B. Fe2O3, K2MnO4, K2Cr2O7, HNO3. 

    C. BaCl2, Mg, SO2, KMnO4.     D. NH4NO3, Mg(NO3)2, KCl, Cu. 

Câu 30. Cho 1,74 gam hỗn hợp X gồm kim loại M (nhóm IIA) và Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc 

nóng, dư thu được 0,1 mol NO2. Mặt khác, cho 2,1 gam M phản ứng hết với lượng dư dung dịch HCl thì thể 

tích khí H2 thu được vượt quá 1,12 lít (đktc). Kim loại M là 

    A. Mg.    B. Ba.    C. Ca.    D. Be. 

Câu 31. Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất 

clorua vôi, vật liệu xây dựng. Công thức của X là 

    A. KOH.    B. NaOH.   C. Ca(OH)2.   D. Ba(OH)2. 

Câu 32. Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch 

    A. Fe(NO3)3 và AgNO3.      B. NH3 và AgNO3. 

    C. Na2ZnO2 và HCl.      D. NaHSO4 và NaHCO3. 

Câu 33. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ axetat; tơ capron; tơ enang. Những loại tơ 

thuộc loại tơ nhân tạo là 

    A. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.     B. Tơ tằm và tơ enang. 

    C. Tơ visco và tơ nilon-6,6.     D. Tơ visco và tơ axetat. 

Câu 34. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng 

    A. FeCl3.   B. Fe2O3.   C. Fe3O4.   D. Fe(OH)3. 

Câu 35. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh 

    A. Glyxin.   B. Etylamin.   C. Anilin.      D. Phenylamoni clorua. 

Câu 36. Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP21) 

tại Paris (Pháp) được đánh giá là "cơ hội cuối cùng để các nhà lãnh đạo tìm ra một giải pháp hữu hiệu nhằm 

ngăn chặn thảm họa nóng lên toàn cầu".  

Hoá chất là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu là 

    A. CO2    B. NO2    C. CO    D. NO 

Câu 37. Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn : NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NaCl. 

Thuốc thử cần thiết để nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch 

    A. BaCl2.   B. NaHSO4.   C. NaOH.   D. Ba(OH)2. 

Câu 38. Có 8 chất: phenyl clorua, axetilen, propin, but-2-in, anđehit axetic, glucozơ, saccarozơ,               

propyl fomat. Trong các chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết 

tủa? 

    A. 3 chất.   B. 8 chất   C. 4 chất.   D. 5 chất. 
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Câu 39. Cho các phát biểu sau: 

 (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic  

 (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. 

 (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.  

 (d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết -1,4-glicozit  

 (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. 

 (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. 

 Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

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

Câu 40. Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2. 

Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị của x, y, z lần lượt là :  

    A. 0,6 ; 0,4 và 1,5       B. 0,3 ; 0,3 và 1,2 

    C. 0,2 ; 0,6 và 1,25       D. 0,3 ; 0,6 và 1,4 

 

 

Số mol CO2 

Số mol BaCO3  

z 1,6 

0,2 

0,6 

0 


