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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH 

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC 

(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 [809281]: Cho 0,89 gam alanin vào V ml dung dịch HCl 0,15M thu được dung dịch X. X tác dụng 

vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của V là 

 A. 150. B. 200.  C. 100.  D. 50.  

Câu 2 [809282]: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? 

 A. Poli(vinyl clorua).  B. Poli(etylen terephtalat).  

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

Câu 3 [809283]: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm tinh bột và xenlulozơ cần dùng 0,3 mol O2. Giá 

trị của m là 

 A. 9,00. B. 4,05.  C. 8,10.  D. 16,20.  

Câu 4 [809284]: Cho các kim loại sau: Fe, Ba, K, Zn. Số kim loại khi nhúng vào dung dịch chứa hỗn hợp 

CuSO4 và H2SO4 loãng có xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa là 

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

Câu 5 [809285]: Chất nào sau đây thường được dùng để nặn tượng và đúc khuôn? 

 A. Thạch cao nung. B. Đá vôi.  C. Thạch cao khan.  D. Thạch cao sống.  

Câu 6 [809286]: Trong một mẫu nước thiên nhiên có hòa tan một lượng nhỏ các muối: CaSO4, MgSO4, 

Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Để làm mềm mẫu nước trên cần dùng dung dịch 

 A. Na2CO3. B. NaOH.  C. Ca(OH)2.  D. H2SO4.  

Câu 7 [809287]: Cho các kim loại sau: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ 

thường là 

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

Câu 8 [809288]: Trộn bột Al dư vào hỗn hợp gồm: MgO, Fe3O4, CuO rồi nung ở nhiệt độ cao. Sau khi 

phản ứng hoàn toàn chất rắn thu được gồm: 

 A. MgO, Al, Fe, CuO, Al2O3. B. Mg, Al, Fe, Cu, Al2O3.  

 C. MgO, Al2O3, FeO, Cu, Al.  D. MgO, Al2O3, Fe, Cu, Al.  

Câu 9 [809289]: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA? 

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

Câu 10 [809290]: Cho các chất sau: ClNH3CH2COOH, CH3COOCH3, C2H5NH3Cl, C6H5OH (C6H5- là gốc 

phenyl). Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là 

 A. 1. B. 2.  C. 4.  D. 3.  
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Câu 11 [809291]: Số liên kết π trong phân tử buta-1,3-đien là 

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

Câu 12 [809292]: Thủy phân chất béo có công thức (C15H31COO)3C3H5 bằng dung dịch NaOH, thu được 

glixerol và muối X. Công thức phân tử của X là 

 A. C16H31O2Na. B. C45H93O6Na3.  C. C19H36O2Na.  D. C15H31O2Na.  

Câu 13 [809293]: Alanin là tên gọi của amino axit có công thức cấu tạo thu gọn là 

 A. CH3CH(NH2)COOH.  B. H2NCH2COOH.  

 C. CH3CH(NH2)CH2COOH.  D. H2N(CH2)2COOH.  

Câu 14 [809294]: Cho dung dịch NaOH vào các dung dịch sau: FeCl2, Fe(NO3)2, FeCl3, Fe2(SO4)3. Số 

dung dịch tạo kết tủa là 

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

Câu 15 [809295]: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? 

 A. H2SO4, KHCO3. B. HCl, K2CO3.  C. NH3, AICl3.  D. Na2SO4, MgCl2.  

Câu 16 [809296]: Cho các oxit sau: CaO, Na2O, MgO, K2O, BeO. Số oxit phản ứng với dung dịch HCl là 

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

Câu 17 [809297]: Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Anilin tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2. B. Etylamin có tính lưỡng tính.  

 C. Metylamin không làm quỳ tím đổi màu.  D. Propylamin tác dụng được với dung dịch HCl.  

Câu 18 [809298]: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol 

và m gam hỗn hợp hai muối natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Giá trị của m là 

 A. 45,9. B. 45,7.  C. 45,8.  D. 45,5.  

Câu 19 [809299]: Chất nào sau đây thuộc nhóm đisaccarit? 

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

Câu 20 [809300]: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Anilin không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 

 B. Thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozơ đều tạo ra glucozơ.  

 C. Dung dịch saccarozơ không phản ứng trực tiếp với dung dịch AgNO3/NH3 dư.  

 D. Lên men rượu dung dịch glucozơ có khí CO2 sinh ra.  

Câu 21 [809301]: Phát biểu nào sau đây là đúng về peptit và protein? 

 A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit. 

 B. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit.  

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

 D. Tất cả các pepit và protein đều có phản ứng màu với Cu(OH)2.  

Câu 22 [809302]: Cho 1,35 gam Al và 4,80 gam Cu tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 

được khí SO2. Thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần dùng để hấp thụ toàn bộ lượng SO2 trên là 

 A. 75 ml. B. 200 ml.  C. 300 ml.  D. 150 ml.  

Câu 23 [809303]: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

 A. Cu. B. W.  C. Au.  D. Cr.  

Câu 24 [809304]: Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit? 

 A. CO2. B. N2.  C. H2.  D. SO2.  
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Câu 25 [809305]: Cho các kim loại sau: Fe, Ba, Al, Cu. Số kim loại bị thụ động hóa trong dung dịch 

HNO3 đặc, nguội là 

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

Câu 26 [809306]: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? 

 A. Be. B. Ca.  C. Ba.  D. Sr.  

Câu 27 [809307]: Hòa tan hoàn toàn 17,2 gam hỗn hợp 2 kim loại X, Y có hóa trị tương ứng I, II vào dung 

dịch loãng chứa hỗn hợp HNO3 và H2SO4, thì thu được 0,1 mol khí NO và dung dịch Z (chỉ chứa 2 muối). 

Khối lượng muối trong dung dịch Z là 

 A. 26,5 gam. B. 31,6 gam.  C. 26,8 gam.  D. 46 gam.  

Câu 28 [809308]: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? 

 A. MgCl2. B. K2CO3.  C. Na2O.  D. Al2O3.  

Câu 29 [809309]: Ngâm một định sắt trong 100 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi hết Cu2+ (giả thiết toàn 

bộ lượng đông sinh ra đều bám vào đinh sắt và không xảy ra ăn mòn điện hóa). So với dung dịch ban đầu 

thì khối lượng dung dịch sau phản ứng 

 A. giảm đi 6,4 gam. B. tăng thêm 5,6 gam.  C. tăng thêm 0,8 gam.  D. giảm đi 0,8 gam.  

Câu 30 [809310]: Cho các phương trình hóa học sau: 

(a) FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O 

(b) Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O 

(c) 3Fe(NO3)2 + 4HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 

(d) Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 

Số phương trình hóa học đúng là 

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

Câu 31 [809311]: Công thức phân tử chung của este tạo bởi axit no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn 

chức, mạch hở là 

 A. CnH2nO3 (n ≥ 2). B. CnH2nO2 (n ≥ 2).  C. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).  D. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).  

Câu 32 [809312]: Trộn 0,22 gam một este đơn chức, no, mạch hở với khí O2 vừa đủ được hỗn hợp X. Đốt 

cháy hoàn toàn X thu được hỗn hợp Y có số mol lớn hơn số mol X là 0,005 mol. Số đồng phân cấu tạo của 

este là 

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

Câu 33 [809313]: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? 

 A. Stiren. B. Propilen.  C. 2-Metylbuta-1,3-dien.  D. Toluen.  

Câu 34 [809314]: X là este ba chức tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một 

liên kết C=C; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở và không tham gia phản ứng tráng gương). Đốt 

cháy hoàn toàn 34,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 1,62 mol CO2. Mặt khác, để thủy phân hoàn toàn 

0,24 mol E cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1,9M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn 

hợp ba muối và hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Số công thức cấu tạo phù hợp với Y là 

 A. 5. B. 6.  C. 4.  D. 2.  

Câu 35 [809315]: Cho các phát biểu sau: 

(a) Điện phân dung dịch MgCl2 có vách ngăn (điện cực trơ), thu được Mg. 

(b) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư thu được 1 chất kết tủa. 

(c) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng tạo ra 3 sản phẩm. 
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(d) Trong bảng tuần hoàn, tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại. 

(e) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH, sau phản ứng không có kết tủa. 

(g) Tráng lên bề mặt đồ vật bằng sắt một lớp thiếc là phương pháp bảo vệ điện hóa. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 36 [809316]: Cho hỗn hợp E gồm các chất mạch hở X (CmH2m+4O4N2, là muối ankylamoni của axit 

cacboxylic hai chức) và chất Y (CnH2n+4O2N2, là muối ankylamoni của amino axit). Chia 52,6 gam hỗn hợp 

E thành 2 phần bằng nhau. 

– Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn thu được N2, 0,85 mol CO2 và 1,25 mol H2O. 

– Phần 2: cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa a gam hai muối có cùng số 

nguyên tử cacbon và một chất khí làm quỳ tím ẩm hóa xanh. 

Giá trị của a là 

 A. 23,35. B. 24,05.  C. 27,75.  D. 21,95.  

Câu 37 [809317]: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t (s), cường độ dòng 

điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 

được 0,336g hỗn hợp kim loại; 0,112 lit hỗn hợp khí Z(dktc) gồm NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 19,2 

và dung dịch Y chứa 3,04g muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư 

thu được 0,112 lit khí H2 (dktc). Giá trị của t là 

 A. 2267,75. B. 2316,00.  C. 2895,10.  D. 2219,40.  

Câu 38 [809318]: X là axit no đơn chức, Y là axit đơn chức, có một liên kết đôi C=C, có đồng phân hình 

học; Z là este hai chức (chỉ có nhóm chức este) tạo ra từ X, Y và T là ancol no (X, Y, T đều mạch hở). Đốt 

cháy hàn hoàn toàn. 14,68 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z thu được 9 gam H2O. Mặt khác, 14,68 gam E có 

thể phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,18 mol KOH, hỗn hợp sau phản ứng có chứa 22,6 gam các chất 

hữu cơ. 

Cho các phát biểu sau: 

(a) Phần trăm khối lượng của X trong E là 6,27%. 

(b) Số mol của Y trong E là 0,06 mol. 

(c) Khối lượng của Z trong E là 8,6 gam. 

(d) Tổng số nguyên tử (C, H, O) trong Z là 24. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 39 [809319]: Cho các phát biểu sau: 

(a) Vinyl clorua làm mất màu dung dịch brom. 

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

(c) Tinh bột có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

(d) Phenylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac. 

(e) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hóa xanh. 

(f) Axetilen và anđehit axetic đều bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 4. B. 2.  C. 3.  D. 5.  
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Câu 40 [809320]: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 

– Bước 1: Cho vào ống nghiệm 5 giọt CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10%. Lắc nhẹ, gạn bỏ phần 

dụng dịch và lấy kết tủa cho vào ống nghiệm (1). 

– Bước 2: Lấy 1,5 ml dung dịch saccarozơ 1% vào ống nghiệm (2) và thêm vào đó 0,5 ml dung dịch 

H2SO4 loãng. Đun nóng dung dịch khoảng 3 phút. 

– Bước 3: Để nguội dung dịch, cho từ từ và khuấy đều tinh thể NaHCO3 vào ống nghiệm (2) đến khi khí 

ngừng thoát ra. 

– Bước 4: Rót dung dịch trong ống nghiệm (2) vào ống nghiệm (1), lắc đều cho đến khi tủa tan hoàn toàn.  

Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong bước 1, có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch Ba(OH)2. 

(b) Bước 2 xảy ra phản ứng thủy phân saccarozơ. 

(c) Sau bước 2, dung dịch có chứa 1 loại monosaccarit. 

(d) Trong bước 3, cho NaHCO3 vào ống nghiệm (2) để thủy phân hoàn toàn saccarozơ. 

(e) Sau bước 4, thu được dung dịch có màu xanh lam. 

(f) Sau bước 3, dung dịch trong ống nghiệm (2) có thể cho phản ứng tráng bạc. 

Số phát biểu đúng là 

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

 

-----HẾT----- 


