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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN 

 (Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 – Lần 1 

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 [806430]: Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 

hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của Y là 

 A. natri propionat. B. axit propionic.  C. metanol.  D. metyl propionat.  

Câu 2 [806431]: Chất nào sau đây có tên gọi là metan 

 A. C2H2. B. C3H8.  C. C2H4.  D. CH4.  

Câu 3 [806432]: Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử bằng 17. Vỏ nguyên tử X có số lớp electron là 

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

Câu 4 [806433]: Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng 

lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản 

xuất 

 A. xà phòng và ancol etylic. B. glucozơ và glixerol.  

 C. xà phòng và glixerol.   D. glucozơ và ancol etylic.  

Câu 5 [806434]: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 

 A. MgCl2. B. FeCl3.  C. FeCl2.  D. AlCl3.  

Câu 6 [806435]: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân? 

 A. NaCl. B. Na2CO3.  C. NH4HCO3.  D. NaNO2.  

Câu 7 [806436]: Thành phần chính của phân đạm ure là 

 A. (NH4)2CO. B. Ca(H2PO4)2.  C. (NH4)2CO3.  D. (NH2)2CO.  

Câu 8 [806475]: Cho các polime sau: PVC, teflon, PE, cao su Buna, tơ axetat, tơ nitron, cao su isopren, tơ 

nilon-6,6. Số polime điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 

 A. 5. B. 6.  C. 8.  D. 7.  

Câu 9 [806476]: X là một α-amino axit chứa 1 nhóm NH2. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 25 ml dung 

dịch HCl 1M, thu được 3,1375 gam muối. X là 

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

Câu 10 [806477]: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo CH3CH2CH2OH là 

 A. pentan-2-ol. B. pentan-1-ol.  C. propan-1-ol.  D. propan-2-ol.  

Câu 11 [806478]: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ (C6H10O5)n là 1620000. Giá trị của n là 

 A. 8000. B. 7000.  C. 9000.  D. 10000.  
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Câu 12 [806479]: Chất bị thủy tinh trong môi trường kiềm là 

 A. saccarozơ. B. Gly-Ala.  C. polietilen.  D. tinh bột.  

Câu 13 [806480]: Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế kim loại 

 A. Cu. B. Ca.  C. Na.  D. Al.  

Câu 14 [806481]: Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong 

NH3 thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là 

 A. 0,02M. B. 0,10M.  C. 0,01M.  D. 0,20M.  

Câu 15 [806482]: Etyl axetat có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết 

chất hữu cơ. Etyl axetat được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp etanol và axit axetic với chất xúc tác là 

 A. niken. B. axit sunfuric.  C. bột sắt.  D. HgSO4.  

Câu 16 [806483]: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitơ. 

 B. Protein là những polipeptit cao phân tử có phần tử khối tứ vài chục nghìn đến vài triệu.  

 C. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.  

 D. Dung dịch protein có phản ứng tàu biure.  

Câu 17 [806484]: Sục từ từ 10,08 lít CO2 ở đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 và a mol KOH. Sau 

khi phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được 5 gam kết tủa. Tính 

a? 

 A. 0,2 mol. B. 0,15 mol.  C. 0,05 mol.  D. 0,1 mol.  

Câu 18 [806485]: Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Sau khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,55 gam hỗn hợp kim loại. Kim loại M là 

 A. Pb. B. Zn.  C. Fe.  D. Mg.  

Câu 19 [806486]: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ hóa xanh 

 A. NaCI. B. Mg(NO3)2.  C. H2SO4.  D. NaOH.  

Câu 20 [806487]: Trong các hợp chất sau, hợp chất Cr có số oxi hóa +6 là 

 A. CrO3. B. Cr2O3.  C. CrO.  D. Cr(OH)3.  

Câu 21 [806488]: Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC? 

 A. CH≡CH. B. CH2=CH2.  C. CH2=CHCl.  D. CHCl=CHCl.  

Câu 22 [806489]: Chất ít tan trong nước là 

 A. NaCl. B. HCl.  C. O3.  D. NH3.  

Câu 23 [806490]: Cho dãy chất Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung 

dịch H2SO4 loãng là 

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

Câu 24 [806491]: Cặp nguyên tố nào sau đây đều thuộc nhóm halogen? 

 A. F, S. B. O, I.  C. S, Br.  D. F, Cl.  

Câu 25 [806492]: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 

 A. Al. B. Fe.  C. Ca.  D. Na.  

Câu 26 [806493]: Chất tham gia phản ứng màu biurê là 

 A. đường nho. B. anbumin.  C. dầu ăn.  D. poli(vinyl clorua).  
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Câu 27 [806494]: Chất có khả năng tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là 

 A. phenol. B. etyl axetat.  C. glucozơ.  D. etanol.  

Câu 28 [806495]: Polime nào sau đây thuộc loại tơ poliamit? 

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

Câu 29 [806496]: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? 

 A. C2H5OH. B. H2O.  C. CH3COOH.  D. CH3CHO.  

Câu 30 [806497]: Cho các chất và dung dịch sau: K2O, dung dịch HNO3, dung dịch KMnO4/H
+, dung dịch 

AgNO3, dung dịch NaNO3, dung dịch nước brom, dung dịch NaOH, dung dịch CH3NH2, dung dịch H2S. 

Số chất và dung dịch phản ứng được với dung dịch FeCl2 mà tạo thành sản phẩm không có chất kết tủa là 

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

Câu 31 [806498]: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung 

dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 

 A. 17,80 gam. B. 18,24 gam.  C. 16,68 gam.  D. 18,38 gam.  

Câu 32 [806499]: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu 

cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là 

 A. glucozơ, sobitol. B. fructozơ, sobitol.  C. saccarozơ, glucozơ.  D. glucozơ, axit gluconic.  

Câu 33 [806500]: Một loại nước cứng có chứa Ca2+ 0,002M ; Mg2+ 0,003M và HCO3
-. Hãy cho biết cần 

lấy bao nhiêu ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M để biến 1 lít nước cứng đó thành nước mềm (coi như các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn và kết tủa thu được gồm CaCO3 và Mg(OH)2). 

 A. 200 ml. B. 140 ml.  C. 100 ml.  D. 160 ml.  

Câu 34 [806501]: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 

1,12 lít N2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là 

 A. C2H7N. B. C4H11N.  C. C3H9N.  D. C2H5N.  

Câu 35 [806502]: Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu 

được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không 

đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là 

 A. 92,1 gam. B. 80,9 gam.  C. 84,5 gam.  D. 88,5 gam.  

Câu 36 [806503]: Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và 

Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột 

Zn vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung 

dịch Y. Giá trị của m là 

 A. 2,24. B. 2,80.  C. 0,56.  D. 1,59.  

Câu 37 [806504]: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào H2O dư, thu được 

0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được 4,302 gam 

kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì 

thu được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 6,79. B. 7,09.  C. 2,93.  D. 5,99.  

Câu 38 [806505]: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố O chiếm 16% theo khối lượng). 

Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 0,27m gam 

chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 

165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 40. B. 48.  C. 32.  D. 28.  
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Câu 39 [806506]: Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO và CuO vào 200 

gam dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa muối sunfat trung hòa của kim loại, hỗn 

hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O và 0,02 mol NO. Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 89,15 

gam kết tủa. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 84,386 gam chất rắn. 

Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 0,85. B. 1,06.  C. 1,45.  D. 1,86.  

Câu 40 [806507]: Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 và NaAlO2. Sự phụ thuộc của 

khối lượng kết tủa y (gam) vào thể tích CO2 tham gia phản ứng (x lít, đktc) được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

 

Giá trị của m là 

 A. 19,700. B. 17,650.  C. 27,500.  D. 22,575.  

 

-----HẾT----- 


