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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT GIA BÌNH 1 

 (Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

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 [670173]: Alanin và anilin đều 

 A. rất ít tan trong nước.  B. tác dụng với dung dịch HCl.  

 C. là chất rắn điều kiện thường.  D. là hợp chất hữu cơ tạp chức.  

Câu 2 [670174]: Trong các loại hạt và củ sau, loại nào thường có hàm lượng tinh bột lớn nhất? 

 A. Sắn. B. Ngô.  C. Gạo.  D. Khoai tây.  

Câu 3 [670175]: Cho dung dịch lòng trắng trứng tác dụng với dung dịch axit nitric đặc có hiện tượng 

 A. kết tủa màu vàng. B. dung dịch màu xanh.  C. kết tủa màu trắng.  D. kết tủa màu tím.  

Câu 4 [670176]: Este nào sau đây có công thức phân tử C3H6O2? 

 A. Vinyl fomat. B. Metyl axetat.  C. Phenyl axetat.  D. Etyl axetat.  

Câu 5 [670177]: Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh 

tạo tinh bột. Chất X là 

 A. H2. B. N2.  C. O2.  D. CO2.  

Câu 6 [670178]: Cho các cấu hình electron nguyên tử sau: 

(a) 1s22s22p63s1 

(b) 1s22s22p3 

(c) 1s22s22p63s23p6 

(d) 1s22s22p63s23p63d64s2 

Có bao nhiêu cấu hình electron là của nguyên tử kim loại? 

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

Câu 7 [670179]: Phản ứng nào trong các phản ứng sau photpho bị oxi hóa lên mức +5? 

 A. P dư tác dụng với Zn (t0). B. P dư tác dụng với O2 (t
0).  

 C. P dư tác dụng với Cl2 (t
0).  D. P dư tác dụng với HNO3 đặc (t0).  

Câu 8 [670180]: Phương trình hóa học nào sau đây sai? 

 A. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. B. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.  

 C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.  D. 2Na + H2O → Na2O + H2.  

Câu 9 [670181]: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở dạng lỏng? 

 A. Hg. B. Ag.  C. Na.  D. Fe.  

Câu 10 [670182]: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là 

 A. K. B. Na.  C. Ag.  D. Ca.  
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Câu 11 [670183]: Phương trình hóa học sai là 

 A. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2. B. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O.  

 C. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O.  D. 2Na + H2O → Na2O + H2.  

Câu 12 [670184]: Thủy phân este CH3COOC2H5, thu được ancol có công thức là 

 A. CH3OH. B. C2H5OH.  C. C3H7OH.  D. C4H9OH.  

Câu 13 [670207]: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử? 

 A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S. B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.  

 C. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2.  D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.  

Câu 14 [670234]: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng giữa axit terephtalic với chất nào 

sau đây? 

 A. Etilen glicol. B. Etilen.  C. Glixerol.  D. Ancol etylic.  

Câu 15 [670208]: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. 

Vậy Y không thể là 

 A. CH3COOH. B. C2H5COOH.  C. HCOOH.  D. C3H5COOH.  

Câu 16 [670209]: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa 

 A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.  C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.  D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.  

Câu 17 [670210]: Khi nói về kim loại, phát biểu sai là 

 A. kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li. B. kim loại Fe dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.  

 C. kim loại cứng nhất trong các kim loại là Cr.  D. kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.  

Câu 18 [670211]: Chất hòa tan được Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường thu được phức 

chất màu tím là 

 A. lòng trắng trứng. B. glucozơ.  C. Gly-Ala.  D. Glixerol.  

Câu 19 [670212]: Thành phần chính của supephotphat kép là 

 A. Ca3(PO4)2.  B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.  

 C. CaHPO4.   D. Ca(H2PO4)2.  

Câu 20 [670213]: Chất nào sau đây dễ tham gia phản ứng thế với Clo khi đun nóng và có xúc tác Fe? 

 A. nitro benzen. B. Toluen.  C. anđehit benzoic.  D. axit benzoic.  

Câu 21 [670214]: Hiđrocacbon mạch hở (26 < MX < 58). Trộn m gam X với 0,52 gam striren thu được hỗn 

hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Mặt khác, toàn bộ lượng Y trên 

làm mất màu tối đa a gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

 A. 56,0. B. 16,0.  C. 8,0.  D. 4,8.  

Câu 22 [670215]: Cho một lượng α-aminoaxit X vào cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch sau 

phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,45 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 46,45 gam muối 

khan. Tên gọi của X là 

 A. axit glutamic. B. valin.  C. glyxin.  D. alanin.  

Câu 23 [670216]: Dẫn 8,96 lít CO2 (đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M, kết thúc phản ứng thu 

được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 25. B. 20.  C. 30.  D. 40.  

Câu 24 [670217]: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam 

glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của 

gương là (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) 

 A. 68,0 gam. B. 43,2 gam.  C. 86,4 gam.  D. 21,6 gam.  
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Câu 25 [670218]: Cho hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào dung dịch HCl dư thu được V lít H2 ở 

đktc. Giá trị của V là 

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

Câu 26 [670219]: Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 

thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là 

 A. 6,8. B. 7,0.  C. 12,4.  D. 6,4.  

Câu 27 [670220]: Este X mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Đun nóng m1 gam X với dung dịch 

NaOH dư, thu được chất hữu cơ Y và m2 gam muối Z với m1 > m2. Số đồng phân cấu tạo của X là 

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

Câu 28 [670221]: Cho một số tính chất: 

(1) có dạng sợi; 

(2) tan trong nước; 

(3) tan trong nước Svayde; 

(4) phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc); 

(5) tham gia phản ứng tráng bạc; 

(6) bị thủy phân trong dung dịch axit đun nóng. 

Các tính chất của xenlulozơ là 

 A. (3), (4), (5) và (6). B. (2), (3), (4) và (5).  C. (1), (3), (4) và (6).  D. (1), (2), (3) và (4).  

Câu 29 [670222]: Este thuần chức X có chứa 55,49133 %O theo khối lượng. Khi cho 0,1 mol X tác dụng 

với 600 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chỉ chứa 1 ancol và 40,2 gam một muối. Số nguyên 

tử H trong X là 

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

Câu 30 [670223]: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa hỗn hợp các triglixerit tạo bởi từ cả 3 axit 

panmitic, oleic, linolieic thu được 24,2 gam CO2 và 9 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn 

hợp X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu được bao nhiêu gam xà phòng? 

 A. 18,64. B. 19,60.  C. 21,40.  D. 11,90.  

Câu 31 [670225]: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, đơn chức X người ta thu được 12,6 gam nước, x lít 

khí CO2 và 2,24 lít N2 (đktc). X có công thức phân tử là 

 A. C3H9N. B. C4H11N.  C. C5H13N.  D. C2H7N.  

Câu 32 [670226]: Cho 40,56 gam mononatri glutamat tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam 

muối. Giá trị của m là 

 A. 47,88 gam. B. 44,04 gam.  C. 58,08 gam.  D. 49,32 gam.  

Câu 33 [670227]: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H12N2O4S. Cho X tác dụng với dung dịch 

NaOH, đun nóng thu được muối vô cơ Y và khí Z (chứa C, H, N và làm xanh quỳ tím ẩm). Phân tử khối 

của Z là 

 A. 46. B. 59.  C. 31.  D. 45.  

Câu 34 [670228]: Một bình kín chứa 2 mol Cl2 và 1 mol H2 có áp suất 2,5 atm. Nung nóng bình cho phản 

ứng xảy ra với hiệu suất 80%. Đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất của bình là 

 A. 2,5. B. 2,0.  C. 4,0.  D. 3,5.  
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Câu 35 [670229]: Nung 12,12 gam một muối A thu được sản phẩm khí và 2,40 gam một hợp chất rắn 

không tan trong nước. Nếu cho toàn bộ sản phẩm khí trên hấp thụ vào 100 ml dung dịch NaOH 3,6% ở điều 

kiện xác định thì vừa đủ và thu được dung dịch chứa một muối có nồng độ 6,972%. Khối lượng mol phân 

tử của A là 

 A. 300. B. 404.  C. 242.  D. 303.  

Câu 36 [670230]: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây: 

- Bước 1: Dung 4 kẹp sắt kẹp 4 vật liệu riêng rẽ: Mẩu màng mỏng PE, mẩu ống nhựa dẫn nước làm bằng 

PVC, sợi len (làm từ lông cừu) và vải sợi xenlulozơ (hoặc bông). 

- Bước 2: Hơ các vật liệu này (từng thứ một) ở gần ngọn lửa vài phút. 

- Bước 3: Đốt các vật liệu trên. 

Cho các nhận định sau: 

(a) PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khí chịu. 

(b) Sợi len cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi khét 

(c) PE bị cháy ra thành chất lỏng, mới cháy cho khí, có một ít khói đen. 

(d) Sợi vải cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi. 

(e) Khi hơ nóng 4 vật liệu: PVC bị chảy ra; PE bị cháy thành chất lỏng. 

Số nhận định đúng là 

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

Câu 37 [670231]: Cho phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 + 2H2O. Biết X có 

công thức phân tử là C5H14O4N2; X1 và X2 là hai muối natri của hai axit cacboxylic đơn chức kế tiếp nhau 

trong dãy đồng đẳng  
1 2

;X XM M  X3 là amin bậc 1. Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát 

biểu sai? 

(a) X có ba công thức cấu tạo thỏa mãn các điều kiện trên. 

(b) X1 có phản ứng tráng gương. 

(c) X2 và X3 có cùng số nguyên tử cacbon. 

(d) X là muối của amino axit với amin bậc I. 

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

Câu 38 [670232]: Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4 và este của amino axit 

C5H11O2N. Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 

được m gam chất rắn khan và hỗn hợp Z (chứa các hợp chất hữu cơ). Cho Z thu được tác dụng với Na dư, 

thu được 0,448 lít khí H2 (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn Z thu được 1,76 gam CO2. Còn oxi hóa Z bằng 

CuO dư đun nóng, rồi đem sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, tạo thành 10,8 

gam Ag. Giá trị của m là 

 A. 7,67. B. 7,17.  C. 11,61.  D. 7,45.  

Câu 39 [670233]: Hai hợp chất thơm (X) và (Y) đều có công thức phân tử CnH2n-8O2. Hơi (Y) có khối 

lượng riêng 5,447 gam/lít (đktc). (X) có khả năng phản ứng với kim loại Na giải phóng H2 và có phản ứng 

tráng gương. (Y) phản ứng được với Na2CO3 giải phóng khí CO2. Một bạn học sinh có các kết luận sau 

đây: 

(1) Chất (X) có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện này. 

(2) (Y) là hợp chất hữu cơ đơn chức còn (X) là hợp chất hữu cơ đa chức. 

(3) (Y) có tên là phenyl fomat. 

(4) Có thể phân biệt (Y) với axit terephtalic bằng quỳ tím. 

Số kết luận đúng là 

 A. 0. B. 3.  C. 1.  D. 2.  



www.moon.vn 
 

 

Truy cập www.dethi.moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 5/4 

 

Câu 40 [670239]: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở có cùng số C; X chưa no có một nối 

đôi C=C và Y là axit no. Chất T là một este hai chức tạo thành từ X, Y và ancol hai chức Z. Biết Z có cùng 

số C với X. Đốt cháy hoàn toàn 13,7 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T cần dùng 15,904 lít khí oxi (đktc) 

thu được khí CO2 và 11,34 gam nước. Mặt khác 13,7 gam E tác dụng vừa đủ với 140 ml dung dịch KOH 

0,5M thu được m gam Z. Nếu cho 13,7 gam E tác dụng với dung dịch brom dư thì số mol brom phản ứng 

là 0,03. Giá trị của m là 

 A. 11,40 gam. B. 7,60 gam.  C. 8,36 gam.  D. 9,12 gam.  

 

-----HẾT----- 


