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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 (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 [670894]: Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là 

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

Câu 2 [670895]: Một este có công thức phân tử C3H6O2 không tham gia phản ứng tráng bạc. Tên este đó 

là 

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

Câu 3 [670896]: Loại polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O? 

 A. Cao su buna. B. Tơ olon.  C. Nilon-6,6.  D. Poli(vinyl clorua).  

Câu 4 [670897]: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? 

 A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ.  C. Fructozơ.  D. Glucozơ.  

Câu 5 [670898]: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là 

 A. cao su lưu hóa. B. poli(vinyl clorua).  C. polietilen.  D. amilopectin.  

Câu 6 [670899]: Chất không làm xanh quỳ tím ẩm là 

 A. anilin. B. natri hiđroxit.  C. metylamin.  D. amoniac.  

Câu 7 [670900]: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? 

 A. Ca. B. K.  C. Mg.  D. Ag.  

Câu 8 [670901]: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

 A. Cr. B. W.  C. Fe.  D. Ag.  

Câu 9 [670902]: Phân tử khối trung bình của teflon là 650000. Hệ số polime hoá của teflon là 

 A. 6500. B. 5000.  C. 4000.  D. 7500.  

Câu 10 [670903]: Poli(etylen terephtalat) thuộc loại tơ 

 A. axetat. B. poliamit.  C. polieste.  D. visco.  

Câu 11 [670904]: Chất nào sau đây không tác dụng với nước brom? 

 A. Metyl acrylat. B. Vinyl axetat.  C. Metyl metacrylat.  D. Propyl axetat.  

Câu 12 [670905]: Để bảo vệ vỏ tàu đi biển phần ngâm dưới nước người ta nối nó với một tấm 

 A. Zn. B. Cu.  C. Ni.  D. Sn.  

Câu 13 [670906]: Chất nào sau đây là đồng phân của fructozơ? 

 A. Glucozơ. B. Saccarozơ.  C. Tinh bột.  D. Xenlulozơ.  

Câu 14 [670907]: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? 

 A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.  

 C. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.  D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.  
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Câu 15 [670908]: Trùng hợp V m3 etilen (ở đktc) thu được 1,5 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng 

bằng 75%. Giá trị của V là 

 A. 1500. B. 2000.  C. 1800.  D. 1600.  

Câu 16 [670909]: Trong các polime: poli(etylen terephtalat), poliacrilonitrin, poli(vinyl clorua), poli(metyl 

metacrylat), polibuta-1,3-đien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 

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

Câu 17 [670910]: Thủy phân hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH thu được m gam muối. 

Giá trị của m là 

 A. 18,2. B. 14,1.  C. 12,3.  D. 13,4.  

Câu 18 [670911]: Các tơ đều có nguồn gốc từ xenlulozơ là 

 A. tơ visco và tơ axetat.  B. tơ tằm và tơ visco.  

 C. tơ tằm và tơ axetat.   D. tơ nitron và tơ nilon-6,6.  

Câu 19 [670912]: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,13 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 

thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là 

 A. 3,00. B. 5,04.  C. 4,32.  D. 2,88.  

Câu 20 [670913]: Cho 27,0 gam glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng, đến phản ứng 

hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

 A. 10,8. B. 32,4.  C. 21,6.  D. 24,3.  

Câu 21 [670914]: Chất hữu cơ E có công thức phân tử C9H8O4, thỏa mãn các phản ứng có phương trình 

hóa học sau: 

(1) E + 3NaOH → 2X + Y + H2O 

(2) 2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2Z 

(3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → T + 2Ag + 2NH4NO3 

Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất E có 3 công thức cấu tạo phù hợp. 

(b) Chất T vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH. 

(c) Chất E và chất X đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Chất Y có khối lượng mol phân tử là 146 g/mol. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 22 [670915]: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,15 mol H2SO4 (loãng). Khối lượng Fe tối đa 

phản ứng được với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5) 

 A. 4,48 gam. B. 3,36 gam.  C. 5,60 gam.  D. 8,40 gam.  

Câu 23 [670916]: Từ 14,58 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất 

phản ứng tính theo xenlulozơ là 80%). Giá trị của m là 

 A. 28,125. B. 21,384.  C. 27,324.  D. 27,027.  

Câu 24 [670917]: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%. Hấp thụ hoàn toàn 

khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 21,6. B. 27,0.  C. 30,0.  D. 10,8.  
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Câu 25 [670918]: Hòa tan hoàn toàn 21,0 gam hỗn hợp Mg, Al và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 

13,44 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng muối khan thu được là 

 A. 56,5 gam. B. 45,5 gam.  C. 55,5 gam.  D. 63,6 gam.  

Câu 26 [670919]: Cho các chất: C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), CH3NH2, NH3, alanin. Có bao nhiêu 

chất không làm đổi màu quỳ tím ẩm? 

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

Câu 27 [670920]: Cho 13,500 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 350 

ml dung dịch HCl xM, thu được dung dịch chứa 26,275 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là 

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

Câu 28 [670921]: Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Ở điều kiện thường, glyxin là chất rắn. B. Phân tử axit glutamic có bốn nguyên tử oxi.  

 C. Phân tử Gly-Ala có hai nguyên tử nitơ.  D. Alanin tác dụng với nước brom tạo kết tủa.  

Câu 29 [670922]: Hỗn hợp E chứa chất X (C8H15O4N3) và chất Y (C10H19O4N); trong đó X là một peptit, 

Y là este của axit glutamic. Đun nóng 78,12 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung 

dịch Z và hỗn hợp F chứa hai ancol. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được tối đa 21,12 

gam hỗn hợp ete. Cô cạn Z thu được m gam chất rắn khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m 

là 

 A. 99,29. B. 103,34.  C. 84,12.  D. 95,31.  

Câu 30 [670923]: Cho 13,7 gam Ba vào 100 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 

được dung dịch chứa m gam chất tan. Giá trị của m là 

 A. 19,34. B. 15,96.  C. 18,95.  D. 16,87.  

Câu 31 [670924]: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại không tác dụng 

được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng 

trước Ag+/Ag) 

 A. Fe, Cu. B. Cu, Fe.  C. Ag, Mg.  D. Mg, Ag.  

Câu 32 [670925]: Cho m gam chất béo X (chỉ gồm một loại trieste được tạo thành từ glixerol và axit béo 

trong số những axit béo sau: stearic, panmitic, oleic) vào 250 ml dung dịch KOH 1,5M (lượng KOH được 

lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng), đun nóng để phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung 

dịch sau phản ứng thu được 100,6 gam hỗn hợp chất rắn khan gồm ba chất. Trong 1 phân tử X có bao nhiêu 

liên kết đôi? 

 A. 3. B. 4.  C. 1.  D. 5.  

Câu 33 [670926]: X là một α–aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 8,01 gam X tác 

dụng với HCl dư thu được 11,295 gam muối. Công thức cấu tạo của X là 

 A. H2N-CH2-COOH.  B. CH3-CH(NH2)-COOH.  

 C. C6H5-CH(NH2)-COOH.  D. C3H7-CH(NH2)-COOH.  

Câu 34 [670927]: Sau một thời gian điện phân dung dịch CuCl2 thu được 2,8 lít khí (đktc) ở anot. Ngâm 

một đinh Fe trong dung dịch còn lại sau điện phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh Fe tăng thêm 1,6 

gam. Tổng khối lượng Cu điều chế được từ các thí nghiệm trên là 

 A. 12,8 gam. B. 6,4 gam.  C. 9,6 gam.  D. 20,8 gam.  
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Câu 35 [670928]: Cho 3,1500 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy 

đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 5,8875 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 

amin trong hỗn hợp X là 

 A. CH3NH2 và C2H5NH2.  B. C2H5NH2 và C3H7NH2.  

 C. C3H7NH2 và C4H9NH2.  D. CH3NH2 và (CH3)3N.  

Câu 36 [670929]: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho 

chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt 

là 

 A. glucozơ và sobitol. B. fructozơ và sobitol.  C. glucozơ và fructozơ.  D. saccarozơ và glucozơ.  

Câu 37 [670930]: Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Lysin (H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH) có tính lương tính. 

 B. Trong một phân tử tripeptit có 2 liên kết peptit.  

 C. Các peptit bền trong môi trường kiềm và môi trường axit.  

 D. Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím.  

Câu 38 [670931]: Trong các chất dưới đây, chất nào là tripeptit? 

 A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH. 

 B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.  

 C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.  

 D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.  

Câu 39 [670932]: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? 

 A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3. 

 B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.  

 C. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch FeCl2.  

 D. Thả một mẩu hợp kim Zn-Cu vào dung dịch muối ăn  

Câu 40 [670933]: Cho các phát biểu sau: 

(a) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat. 

(b) Trong công nghiệp, glucozơ được dùng để tráng ruột phích. 

(c) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. 

(d) Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra. 

(e) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên. 

Số phát biểu đúng là 

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

 

-----HẾT----- 


