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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 

(Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 60 phút 
 

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 = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. 

Câu 1 [658353]: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là 

 A. dung dịch H2SO4 đậm đặc. B. dung dịch NaOH đặc.  

 C. Na2SO3 khan.   D. CaO.  

Câu 2 [658354]: Este X được điều chế theo hình vẽ bên: 

 
Tên gọi của X là 

 A. Metyl axetat. B. Etyl axetat.  C. Etyl propionat.  D. Metyl propionat.  

Câu 3 [658355]: Khi so sánh NH3 với 4NH , phát biểu không đúng là 

 A. NH3 có tính bazơ, 4NH
 có tính axit. 

 B. Phân tử NH3 và ion 4NH
 đều chứa liên kết cộng hóa trị.  

 C. Trong NH3 và 4NH
, nitơ đều có cộng hóa trị 3.  

 D. Trong NH3 và 4NH
, nitơ đều có số oxi hóa - 3.  

Câu 4 [658356]: Cho 4 phản ứng: 

(1) Fe + 2HCl   FeCl2 + H2 

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O 

(3) BaCl2 + Na2CO3   BaCO3 + 2NaCl 

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4   Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là 

 A. (1), (2). B. (2), (4).  C. (3), (4).  D. (2), (3).  

Câu 5 [658357]: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol 

Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là 

 A. C2H5-COOH.  B. CH3-COOH.  

 C. HOOC-COOH.   D. HOOC-CH2-CH2-COOH.  

Câu 6 [658358]: Hợp chất hữu cơ nào sau đây không làm mất màu nước Br2? 

 A. axit acrylic. B. vinyl axetat.  C. glucozơ.  D. fructozơ  
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Câu 7 [658359]: Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng 

viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện 

thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t1, t2, t3 giây. So sánh nào sau đây đúng? 

 A. t1 < t2 < t3. B. t3 < t2 < t1.  C. t2 < t1 < t3.  D. t1 = t2 = t3.  

Câu 8 [658360]: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: 

(1) X 
0t  X1 + CO2   (2) X1 + H2O → X2 

(3) X2 + Y → X + Y1 + H2O  (4) X2 + 2Y → X + Y2 + H2O 

Hai muối X, Y tương ứng là 

 A. BaCO3, Na2CO3. B. MgCO3, NaHCO3.  C. CaCO3, NaHSO4.  D. CaCO3, NaHCO3.  

Câu 9 [658368]: Dẫn 1,2x mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,5x 

mol hỗn hợp khí Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 (dư, nung 

nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 3,84 gam. Giá trị của x là 

 A. 0,50. B. 0,40.  C. 0,10.  D. 0,80.  

Câu 10 [658369]: X là este đơn chức trong phân tử có chứa vòng benzen. Phần trăm khối lượng của nguyên 

tố oxi trong X là 26,229%. Nhận xét nào sau đây về este X là đúng? 

 A. Trong X có nhóm (-CH2-). 

 B. X chỉ có một đồng phân cấu tạo duy nhất.  

 C. Xà phòng hóa hoàn toàn X thu được muối và ancol.  

 D. Cho 0,1 mol X phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 18,4 gam muối.  

Câu 11 [658370]: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. X tác dụng 

với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chức Y. Nhận xét 

nào sau đây đúng với X? 

 A. Trong X có 2 nhóm -OH liên kết với hai nguyên tử cacbon bậc hai. 

 B. Trong X có 3 nhóm –CH3.  

 C. Hiđrat hóa but-2-en thu được X.  

 D. X làm mất màu nước brom.  

Câu 12 [658371]: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol ${SO_4^{2 - }}$. 

Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là 

 A. 0,03 và 0,02. B. 0,01 và 0,03.  C. 0,05 và 0,01.  D. 0,02 và 0,05.  

Câu 13 [658372]: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau: 

- Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat. 

- Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai. 

- Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội. 

Cho các phát biểu sau: 

(a) Sau bước 2, chất lỏng trong ống thứ nhất phân lớp, chất lỏng trong ống thứ hai đồng nhất. 

(b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất. 

(c) Sau bước 3, sản phẩm phản ứng thủy phân trong cả hai ống nghiệm đều tan tốt trong nước. 

(d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng). 

(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. 
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Câu 14 [658373]: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

 A. 1,82 gam. B. 1,44 gam.  C. 1,80 gam.  D. 2,25 gam.  

Câu 15 [658374]: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X 

tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X 

đã phản ứng. Công thức của X là 

 A. CH3CHO. B. HCHO.  C. (CHO)2.  D. C2H5CHO.  

Câu 16 [658375]: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là 

 A. 1s22s22p43s1. B. 1s22s22p53s2.  C. 1s22s22p63s2.  D. 1s22s22p63s1.  

Câu 17 [658376]: Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: 

(1) X + 3NaOH 
0t  3Y + C3H5(OH)3. 

(2) 2Y + H2SO4 → 2Z (C18H36O2) + Na2SO4. 

Phân tử khối của X là 

 A. 886. B. 884.  C. 890.  D. 888.  

Câu 18 [658377]: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung 

dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 10,27. B. 9,52.  C. 8,98.  D. 7,25.  

Câu 19 [658378]: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây? 

 A. dd Br2. B. dd NaOH.  C. kim loại K.  D. dd NaCl.  

Câu 20 [658379]: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo lỏng? 

 A. (C17H35COO)3C3H5. B. (C15H31COO)3C3H5.  C. (C17H33COO)2C3H6.  D. (C17H33COO)3C3H5.  

Câu 21 [658380]: Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: 

(1) X (C4H8O2) + H2O 
0t  Y + Z.  (2) Z → T + H2O. 

(3) T 
0xt,p,t  PE (polietilen). 

Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. Y và Z tan vô hạn trong nước. 

 B. X có tên gọi là etyl axetat.  

 C. X có hai đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên.  

 D. Từ Z có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng.  

Câu 22 [658381]: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử? 

 A. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O. B. NaOH + HCl → NaCl + H2O.  

 C. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.  D. CaO + CO2 → CaCO3.  

Câu 23 [658382]: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là 

 A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. B. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.  

 C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.  D. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.  

Câu 24 [658383]: Đun nóng 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam 

CH3COOC2H5. Hiệu suất phản ứng este hóa tính theo axit là 

 A. 50,00%. B. 36,67%.  C. 25,00%.  D. 20,75%.  
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Câu 25 [658384]: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol một este E đơn chức, mạch hở bằng 26 gam dung dịch 

MOH 28% (M là kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất sản phẩm thu được 26,12 gam chất lỏng và 12,88 

gam chất rắn khan Y. Nung chất rắn Y trong bình kín với lượng oxi vừa đủ, sau khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn thu được khí CO2, hơi nước và 8,97 gam một muối duy nhất. 

Cho các phát biểu liên quan tới bài toán: 

(1) Thể tích CO2 (ở đktc) thu được 5,264 lít. 

(2) Tổng số nguyên tử C, H, O có trong một phân tử E là 21. 

(3) Este E tạo bởi ancol có phân tử khối là 74. 

(4) Este E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là. 

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

Câu 26 [658385]: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ 

 A. NH3 và O2. B. NaNO3 và H2SO4 đặc.  C. NaNO2 và H2SO4 đặc.  D. NaNO3 và HCl đặc.  

Câu 27 [658386]: Cho các bước trong thí nghiệm giữa dung dịch glucozơ và dung dịch AgNO3 trong NH3. 

(1) Cho vào ống nghiệm sạch khoảng 1 ml dung dịch AgNO3 1%; 

(2) Đun nóng nhẹ ống nghiệm bằng đèn cồn; 

(3) Thêm từng giọt dung dịch NH3 5% vào ống nghiệm, lắc đều cho kết tủa vừa tan hết; 

(4) Trên thành ống nghiệm xuất hiện một lớp bạc sáng; 

(5) Cho khoảng 1 ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm. 

Trình tự đúng khi thực hiện thí nghiệm trên là 

 A. (1),(3),(4),(2),(5). B. (1),(3),(2),(5),(4).  C. (1),(3),(5),(2),(4).  D. (3),(1),(2),(5),(4).  

Câu 28 [658387]: Este nào sau đây có công thức C4H8O2 là 

 A. Etyl axetat. B. Vinyl axetat.  C. Etyl acrylat.  D. Propyl axetat.  

Câu 29 [658388]: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 3,22 mol O2, sinh ra 2,28 mol 

CO2, và 2,12 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng 

muối tạo thành là 

 A. 18,28 gam. B. 36,56 gam.  C. 46,00 gam.  D. 33,36 gam.  

Câu 30 [658389]: Xà phòng hóa hoàn toàn 10,5 gam este X (C2H4O2) với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 

m gam muối. Giá trị m là 

 A. 11,90. B. 14,70.  C. 17,15.  D. 14,35.  

Câu 31 [658390]: Lên men 1,44 kg glucozơ, toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch chứa 16 

mol NaOH, thu được dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Hiệu suất phả ứng lên men là 

 A. 37,5%. B. 80,0%.  C. 75,0%.  D. 40,0%.  

Câu 32 [658391]: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho 

đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là 

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

Câu 33 [658392]: Este X có công thức phân tử C5H8O4. Thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được hai 

ancol. Axit tạo nên X là 

 A. Axit oxalic. B. axit malonic.  C. Axit axetic.  D. Axit fomic.  

Câu 34 [658393]: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) là 

 A. 8. B. 7.  C. 6.  D. 9.  
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Câu 35 [658394]: Thành phần chính của quặng photphorit là 

 A. Ca(H2PO4)2. B. NH4H2PO4.  C. CaHPO4.  D. Ca3(PO4)2.  

Câu 36 [658395]: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần 

bằng nhau: 

- Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. 

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < 

MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo 

ete của Y bằng 50%. 

Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng 

 A. 50%. B. 40%.  C. 30%.  D. 60%.  

Câu 37 [658396]: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Al và MgCO3 trong dung dịch chứa x mol 

NaNO3 và 0,42 mol H2SO4 loãng, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và 2,688 lít 

hỗn hợp Z gồm N2, H2, CO2 (trong đó số mol N2 là 0,02 mol). Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 38,8 

gam NaOH phản ứng. Nếu cho m gam X vào dung dịch HCl dư, thu được V lít khí. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho các nhận định sau: 

(a) Giá trị của m là 9,45 gam. 

(c) Giá trị của x là 0,06 mol. 

(c) Giá trị của V là 7,84 lít. 

(d) Al chiếm 60% về khối lượng của hỗn hợp X. 

Số nhận định đúng là 

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

Câu 38 [658397]: X, Y, Z là 3 este đều no, mạch hở và không phân nhánh. Đốt cháy 0,115 mol hỗn hợp E 

chứa X, Y, Z thu được 10,304 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác đun nóng 22,34 gam E cần dùng 300 ml dung 

dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp F chứa các ancol. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư 

thấy khối lượng bình tăng m gam. Lấy hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút thu được một khí duy nhất có 

khối lượng 0,54 gam. Giá trị m là. 

 A. 14,2. B. 14,0.  C. 13,7.  D. 13,6.  

Câu 39 [658398]: Đun nóng hỗn hợp gồm axit ađipic và ancol đơn chức X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, 

thu được hai sản phẩm hữu cơ Y và Z đều mạch hở (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y cần dùng 

1,425 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 71,7 gam. Cho các phát biểu sau: 

(1) Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 170oC thu được một anken duy nhất. 

(2) Y cho được phản ứng este hóa với ancol metylic. 

(3) Y và Z hơn kém nhau 14 đvC. 

(4) Z có công thức phân tử là C10H18O4. 

(5) X được dùng để sản xuất xăng sinh học E5. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 40 [658399]: Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon 

trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. 

Trong các phát biểu sau: 
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(a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, to). 

(b) Chất Z có đồng phân hình học. 

(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in. 

(d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh. 

Số phát biểu đúng là 

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

-----HẾT----- 


