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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

(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 [890033]: Chất nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ? 

 A. Glyxin. B. Glucozơ.  C. Anilin.  D. Metylamin.  

Câu 2 [890055]: Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với axit HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V 

là 

 A. 2,24. B. 3,36.  C. 4,48.  D. 5,60.  

Câu 3 [890056]: Khí nào sau đây là tác nhân chủ yếu gây ra mưa axit? 

 A. SO2. B. CH4.  C. NH3.  D. N2.  

Câu 4 [890057]: Phân tử polime nào sau đây có chứa clo? 

 A. Poli(vinyl clorua).  B. Poliacrilonitrin.  

 C. Poli(metyl metacrylat).  D. Polietilen.  

Câu 5 [890058]: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí clo là 

 A. Al2O3. B. AlCl3.  C. Al2Cl3.  D. Al3Cl.  

Câu 6 [890059]: Trong hợp chất NaCrO2, crom có số oxi hóa là 

 A. +2. B. -1.  C. +6.  D. +3.  

Câu 7 [890060]: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch Fe(NO3)3? 

 A. Fe. B. Ag.  C. Cu.  D. Zn.  

Câu 8 [890061]: Cho chất X có công thức cấu tạo là CH2=CH-CH3. X thuộc loại hiđrocacbon nào? 

 A. Ankadien. B. Ankin.  C. Anken.  D. Ankan.  

Câu 9 [890062]: Nung KNO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là 

 A. O2. B. NO.  C. NO2.  D. KNO2.  

Câu 10 [890063]: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, không sinh ra khí SO2? 

 A. FeO. B. Fe3O4.  C. Fe2O3.  D. Fe(OH)2.  

Câu 11 [890064]: Số nguyên tử cacbon trong phân tử lysin là 

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

Câu 12 [890065]: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây? 

 A. Na2SO4. B. Zn(NO3)2.  C. Al(NO3)3.  D. Fe2(SO4)3.  

Câu 13 [890066]: Chất nào sau đây là axit béo no? 

 A. Axit panmitic. B. Axit propionic.  C. Axit axetic.  D. Axit oleic.  
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Câu 14 [890067]: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và CH3CHO. Chất X 

là 

 A. C2H5COOC2H3. B. CH3COOC2H5.  C. CH3COOC2H3.  D. C2H3COOCH3.  

Câu 15 [890068]: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng khí và tạo kết tủa 

màu xanh? 

 A. K. B. Al.  C. Mg.  D. Fe.  

Câu 16 [890069]: Sắt tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là 

 A. FeS3. B. Fe2S3.  C. FeS.  D. FeSO4.  

Câu 17 [890070]: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? 

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

Câu 18 [890071]: Kim loại nào sau đây cứng nhất, có thể rạch được thủ tinh? 

 A. Os. B. Pb.  C. W.  D. Cr.  

Câu 19 [890072]: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? 

 A. Ag+. B. Al3+.  C. Mg2+.  D. Na+.  

Câu 20 [890073]: Chất nào sau đây là polisaccarit? 

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

Câu 21 [890074]: Cho các phương trình phản ứng hóa học sau: 

(a) CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O. 

(b) Ca3(PO4)2 + H2SO4 (đặc) → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4. 

(c) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 (đặc) → 2H3PO4 + 3CaSO4. 

(d) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2. 

Để sản xuất supephotphat kép từ quặng photphorit, người ta thực hiện phản ứng 

 A. (b) và (c). B. (a).  C. (c) và (d).  D. (b).  

Câu 22 [890075]: Cho các este: phenyl axetat, vinyl axetat, etyl acrylat, metyl bezoat. Có bao nhiêu este 

khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra ancol? 

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

Câu 23 [890076]: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch 

NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

 A. C6H5COOC2H5.  B. CH3COOCH2C6H5.  

 C. C2H5COOC6H5.   D. HCOOC6H4C2H5.  

Câu 24 [890077]: Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thường sử dụng chất X (có công 

thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để làm trong nước. Chất X được gọi là 

 A. vôi sống. B. thạch cao.  C. phèn chua.  D. muối ăn.  

Câu 25 [890078]: Kim loại X tác dung với H2SO4 loãng cho khí H2. Mặt khác, oxit của X bị khí CO khử 

thành kim loại ở nhiêt đô ̣cao. Kim loại X là 

 A. Al. B. Fe.  C. Cu.  D. Mg.  

Câu 26 [890079]: Cho 3,3 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgCO3 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl. Kết 

thúc phản ứng, thu được dung dịch Y và 1,68 lít hỗn hợp khí Z. Phần trăm khối lượng của đơn chất Mg có 

trong X là 

 A. 81,82%. B. 36,36%.  C. 18,18%.  D. 63,64%.  
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Câu 27 [890080]: Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6 đều có nguồn gốc từ xenlulozơ. 

 B. Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là polistiren.  

 C. Tơ nitron được tổng hợp từ monome axit ε-aminocaproic.  

 D. Poli(hexametylen ađipamit) được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.  

Câu 28 [890081]: Thủy phân hoàn toàn a gam tripeptit X (Val-Gly-Ala) cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 

1M đun nóng. Cho a gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 35,45. B. 34,05.  C. 39,05.  D. 37,65.  

Câu 29 [890082]: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư, thu được 0,09 mol khí 

H2 và dung dịch X. Sục từ từ khí CO2 vào X, lượng kết tủa BaCO3 (m gam) phụ thuộc vào số mol CO2 (n 

mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên. 

 
Giá trị của m là 

 A. 22,2. B. 28,8.  C. 22,5.  D. 30,3.  

Câu 30 [890083]: Cho các phát biểu sau: 

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure. 

(b) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất. 

(c) Trùng ngưng axit ε-aminocaproic, thu được policaproamit. 

(d) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo. 

(e) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 31 [890084]: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X và hiđrocacbon 

không no Y (X, Y đều mạch hở; Y nhiều hơn X một nguyên tử cacbon), thu được 0,65 mol CO2 và 0,4 mol 

H2O. Nếu cho 0,2 mol E vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là 

 A. 0,30. B. 0,25.  C. 0,20.  D. 0,15.  

Câu 32 [890085]: Trong quá trình sản xuất đường glucozơ thường còn lẫn 10% tạp chất (tạp chất này không 

tham gia phản ứng tráng bạc). Lấy a gam đường glucozơ trên cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch 

AgNO3/NH3 (dư), thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của a là 

 A. 18. B. 9.  C. 20.  D. 10.  

Câu 33 [890086]: Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào dung dịch chứa NaOH 1M và Na2CO3 0,5M, thu được 

dung dịch Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho phần một vào dung dịch BaCl2 dư, thu được 19,7 gam 

kết tủa. Nhỏ từ từ phần hai vào 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được 7,168 lít khí CO2 và dung dịch Z. Cho 

nước vôi trong dư vào Z, thu được kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

 A. 8,96. B. 12,99.  C. 10,08.  D. 12,32.  
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Câu 34 [890087]: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất X vào I2 thấy xuất hiện màu xanh 

tím. Chất Y có các đặc điểm: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, 

phân tử có liên kết glycozit, không làm mất màu nước brom. Hai chất X và Y lần lượt là 

 A. xenlulozơ và glucozơ.  B. tinh bột và saccarozơ.  

 C. tinh bột và glucozơ.   D. xenlulozơ và saccarozơ.  

Câu 35 [890088]: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch chứa 1 mol KHSO4 vào dung dịch chứa 1 mol NaHCO3. 

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH. 

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 : 1). 

(d) Cho bột Cu dư vào dung dịch FeCl3. 

(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư. 

(g) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là 

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

Câu 36 [890089]: Cho hỗn hợp E chứa ba este mạch hở X (CxH2xO2), Y (CyH2y-2O2), Z (CnH2n-2O4). Xà 

phòng hóa hoàn toàn 0,25 mol E bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 11,98 gam hỗn hợp gồm các ancol 

cùng dãy đồng đẳng và 23,08 gam hỗn hợp T gồm ba muối. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 0,4 mol O2, 

thu được Na2CO3 và 0,59 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong E là 

 A. 34,69%. B. 28,62%.  C. 31,66%.  D. 29,84%.  

Câu 37 [890090]: Hỗn hợp E gồm amin T (CnH2n+3N, n >1) và hai hiđrocacbon mạch hở X, Y (Y có hai 

liên kết pi; số mol của X gấp hai lần số mol của T). Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần dùng vừa đủ 0,26 

mol O2, thu được N2, CO2 và 0,2 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong E là 

 A. 34,62%. B. 68,10%.  C. 51,92%.  D. 45,38%.  

Câu 38 [890091]: Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo các 

bước sau đây: 

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 – 3 giọt dung dịch 

NaOH 10%, lắc nhẹ. 

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vào ống nghiệm thứ nhất, 2 – 3 giọt etanol vào ống nghiệm thứ hai. Lắc 

nhẹ cả hai ống nghiệm. 

Cho các phát biểu sau về thí nghiệm đã tiến hành ở trên: 

(a) Sau bước 1, trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa màu xanh của đồng(II) hiđroxit. 

(b) Sau bước 2, trong ống nghiệm thứ nhất kết tủa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam. 

(c) Sau bước 2, trong cả hai ống nghiệm kết tủa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam. 

(d) Sau bước 2, trong ống nghiệm thứ hai kết tủa màu xanh của đồng(II) hiđroxit không tan. 

(e) Thí nghiệm trên, được dùng để phân biệt etanol và glixerol. 

Số phat biểu đúng là 

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

Câu 39 [890092]: Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch 

chứa NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương 

ứng 1: 4). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát ra 0,03 mol khí NO. Nếu cho dung dịch 

Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 154,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và khí NO là sản phẩm 

khử duy nhất của cả quá trình. Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn hợp X là 

 A. 37,33%. B. 48,80%.  C. 33,60%.  D. 29,87%.  
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Câu 40 [890093]: Hỗn hợp E gồm các triglixerit X và các axit béo tự do Y. Chia m gam E thành hai phần 

bằng nhau. Phần một tác dụng tối đa với 120 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng), thu được glixerol và hỗn 

hợp Z chứa các muối có công thức chung C17HyCOOK. Phần hai tác dụng vừa đủ với 0,08 mol Br2. Mặt 

khác, đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol E, thu được 1,11 mol CO2. Giá trị của m là 

 A. 69,36. B. 63,54.  C. 69,28.  D. 69,68.  

 

-----HẾT----- 


