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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HÒNG PHONG 

 (Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

Môn: HÓA HỌC – Lớp 12  

Thời gian làm bài: 50 phút 

  
 

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

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

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; 

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65, Ag = 108; Ba = 137. 

Câu 1 [670429]: Đipeptit X mạch hở tạo từ 1 gốc Ala và 1 gốc Gly. Số công thức cấu tạo của X là 

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

Câu 2 [670430]: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

 A. Vonfam. B. Đồng.  C. Kẽm.  D. Sắt.  

Câu 3 [670431]: Chất nào sau đây không phản ứng với CH3COOH? 

 A. C6H5OH.  B. C6H5ONa.  

 C. C2H5NH2.   D. C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc).  

Câu 4 [670432]: Hỗn hợp gồm Ag, Zn, Fe và Cu có thể tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây? 

 A. Dung dịch NaOH.  B. Dung dịch HNO3 loãng.  

 C. Dung dịch H2SO4 đặc nguội.  D. Dung dịch HCl.  

Câu 5 [670433]: Công thức hóa học của etyl fomat là 

 A. HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3.  C. CH3COOCH=CH2.  D. CH3COOCH3.  

Câu 6 [670434]: Cho phản ứng hóa học Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Quá trình oxi hóa trong phản ứng là 

 A. Fe → Fe2+ + 2e. B. Fe2+ + 2e → Fe.  C. Cu2+ + 2e → Cu.  D. Cu → Cu2+ + 2e.  

Câu 7 [670435]: Đốt cháy hoàn toàn alanin bằng khí oxi dư, sản phẩm cháy thu được gồm 

 A. CO, H2O và N2. B. CO2, H2O và NH3.  C. CO2, H2O và N2.  D. CO2, H2O và NO3.  

Câu 8 [670436]: Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây? 

 A. caprolactam. B. vinyl axetat.  C. axit caproic.  D. vinyl xianua.  

Câu 9 [670437]: Thủy phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu 

cơ gồm 

 A. C6H5COONa và CH3OH. B. CH3COOH và C6H5ONa.  

 C. CH3COONa và C4H8ONa.  D. CH3COONa và C6H5OH.  

Câu 10 [670438]: Tinh bột saccarozơ, glucozơ đều là 

 A. polime. B. peptit.  C. cacbohiđrat.  D. este.  

Câu 11 [670439]: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? 

 A. Tơ nitron. B. Tơ nilon-6,6.  C. Tơ tằm.  D. Tơ visco.  

Câu 12 [670440]: Tristearin (hay tristearoyl glixerol) có công thức phân tử là 

 A. C43H104O6. B. C53H110O6.  C. C51H134O8.  D. C51H98O6.  
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Câu 13 [670441]: Dãy các kim loại nào dưới đây tác dụng được với dung dịch muối sắt (III)? 

 A. Al và Ag. B. Cu và Ag.  C. Mg và Cu.  D. Cu và Au.  

Câu 14 [670442]: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng dụng với công thức phân tử C3H9N là 

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

Câu 15 [670443]: Điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và chất béo là 

 A. phân tử protein luôn có chứa nhóm chức -OH. B. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.  

 C. protein luôn là chất hữu cơ no.  D. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.  

Câu 16 [670444]: Dung dịch anilin (C6H5NH2) không có phản ứng với hóa chất nào sau đây? 

 A. HCl. B. Nước brom.  C. H2SO4.  D. Quỳ tím.  

Câu 17 [670445]: Số tripeptit tối đa thu được khi thủy phân không hoàn toàn peptit Ala-Gly-Ala-Gly-Ala-

Gly là 

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

Câu 18 [670446]: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 

 A. tính khử. B. tính bazơ.  C. tính axit.  D. tính oxi hóa.  

Câu 19 [670447]: Công thức hóa học của glyxin là 

 A. H2NCH2COOH. B. H2N[CH2]3COOH.  C. H2NCH[COOH]3.  D. H2N[CH2]2COOH.  

Câu 20 [670448]: Số nhóm hiđroxyl (-OH) có trong phân tử glucozơ là 

 A. 6. B. 3.  C. 5.  D. 4.  

Câu 21 [670449]: Cho các phát biểu sau: 

(a) H2N-COOH là amino axit đơn giản nhất 

(b) Trong dung dịch, các aminoaxit tồn tại chủ yếu dạng ion lưỡng cực. 

(c) Các peptit đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo phức màu tím. 

(d) Protein đơn giản được tạo từ các chuỗi polipeptit. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 22 [670450]: Amin X bậc hai có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H9N. Số công thức 

cấu tạo của X là 

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

Câu 23 [670451]: Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại bằng dung dịch HCl dư, thu 

được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được muối khan có khối lượng là 

 A. 1,71 gam. B. 34,20 gam.  C. 13,55 gam.  D. 17,20 gam.  

Câu 24 [670452]: Trong dãy điện hóa của kim loại, vị trí một số cặp hóa/khử như sau: Fe3+/Fe; Cu2+/Cu; 

Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Trong các phản ứng dưới đây? 

(1) Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+  (2) Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag 

(3) 2Ag+ + Fedư → 2Ag + Fe2+ (4) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ 

(5) 2Ag+
dư + Fe → 2Ag + Fe2+ (6) Cu2+ + 2Fe2+ → Cu + 2Fe3+ 

Số phản ứng xảy ra là 

 A. 3. B. 5.  C. 2.  D. 4.  
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Câu 25 [670453]: Cho các phát biểu sau:(a) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở cả dạng mạch hở và mạch 

vòng. 

(b) Trong phân tử saccarozơ, hai gốc monosaccarit liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. 

(c) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

(d) Tinh bột, saccarozơ, glucozơ đều phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 26 [670454]: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình (1) 

đựng H2SO4 đặc và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình (1) tăng m gam và bình (2) 

thu được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 9. B. 36.  C. 54.  D. 18.  

Câu 27 [670455]: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X no, đơn chức, mạch hở, có số C < 6, thành phần chứa 

C, H, O thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 phản ứng. Biết X có phản ứng tráng gương. Số chất của 

X thỏa mãn tính chất trên là 

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

Câu 28 [670456]: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 26,7. B. 19,6.  C. 12,5.  D. 25,0.  

Câu 29 [670457]: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml 

dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là 

 A. 150. B. 100.  C. 50.  D. 200.  

Câu 30 [670458]: Số triglixerit chứa đồng thời ba gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH và C15H35COOH 

là 

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

Câu 31 [670459]: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn 

hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 16. Tên gọi của X là 

 A. propyl fomat. B. etyl axetat.  C. metyl propionat.  D. metyl axetat.  

Câu 32 [670460]: Cho 7,56 gam peptit mạch hở X (C6H31O6N3) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M 

(đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y. Phần trăm khối lượng của muối trong Y 

là 

 A. 64,25%. B. 78,44%.  C. 74,80%.  D. 60,60%.  

Câu 33 [670461]: Hỗn hợp X gồm một amin no mạch hở đơn chức Y và một amin no mạch hở hai chức Z 

(có cùng số nguyên tử cacbon, số mol của Y nhiều hơn số mol của Z). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu 

được 9,24 gam CO2. Trung hòa m gam X cần vừa đủ 500 ml dung dịch HCl 0,20M. Giá trị của m là 

 A. 5,78. B. 5,42.  C. 4,92.  D. 4,58.  

Câu 34 [670467]: Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ khối lượng của nitơ 

và oxi là 7:15. Cho 29,68 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y 

tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 0,32 mol NaOH và 0,3 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 

m gam muối khan. Giá trị m là 

 A. 61,12. B. 60,04.  C. 59,80.  D. 59,07.  
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Câu 35 [670468]: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C3H9O3N). Đun nóng 19,0 gam X với 

dung dịch NaOH dư, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai amin. Nếu cho 19,0 gam X tác dụng với 

dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là 

 A. 19,58. B. 18,86.  C. 15,18.  D. 16,36.  

Câu 36 [670469]: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3. 

(b) Cho Ba vào dung dịch CuSO4. 

(c) Cho Zn vào dung dịch CuSO4. 

(d) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch FeCl3. 

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. 

(f) Cho Cu vào dung dịch AgNO3. 

Số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 5. B. 4.  C. 3.  D. 6.  

Câu 37 [670470]: Hỗn hợp E gồm este X (C2H4O2) và este đa chức Y (C4H8O4) đều mạch hở. Đun nóng 

m gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được (m - 7,68) gam hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức và 

(m + 1,12) gam hỗn hợp T gồm hai muối. Giá trị của m là 

 A. 20,64. B. 19,20.  C. 19,92.  D. 17,76.  

Câu 38 [670471]: Hỗn hợp bột gồm ba kim loại Mg, Al, Zn có khối lượng 7,18 gam được chia làm hai 

phần bằng nhau. 

Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư, thu được 8,71 gam hỗn hợp oxit. 

Phần 2: hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng dư, thu được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy 

nhất). Giá trị của V là 

 A. 4,284. B. 14,336.  C. 11,200.  D. 20,160.  

Câu 39 [670472]: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: 

(a) 1 22 2
otX NaOH X X    

(b) 1 2 4 3 2 4X H SO X Na SO    

(c)  ,

3 4 22
ot xtnX nX poli etylenterephtalat nH O    

(d) 2 2 5

men giamX O X   

(e) 
2 4 ,

4 5 6 22 2

oH SO dac t

X X X H O   

Cho biết: X chỉ chứa chức este và có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất 

hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là 

 A. 148. B. 146.  C. 104.  D. 132.  

Câu 40 [670702]: Hỗn hợp X gồm hai peptit đều mạch hở, có tổng số nguyên tử oxi là 12, trong mỗi phân 

tử peptit đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 3. Đun nóng 0,1 mol X cần dùng 450 ml dung dịch NaOH 

1,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 58,26 gam hỗn hợp gồm hai muối của glyxin và alanin. 

Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong X là 

 A. 21,37%. B. 22,46%.  C. 19,19%.  D. 20,28%.  

-----HẾT----- 


