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Mã đề thi 101 
 

 

 

 

ĐỀ THI THỬ 
(Đề thi có 4 trang) 

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

Môn thi thành phần: HÓA HỌC 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

 

                                                                       

 

    * 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; 
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 

Câu 41: Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomon được dùng để ngâm xác động vật, 

thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,... Công thức của fomanđehit là. 

    A. CH3CHO     B. HCHO      C. CH2=CHCHO       D. OHC-CHO 

Câu 42: Số đồng phân anken đều có công thức phân tử C4H8 là. 

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

Câu 43: Nitơ trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 

    A. NH4Cl       B. NH3           C.  N2        D.  HNO3 

Câu 44: Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là. 

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

Câu 45: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây. 

    A. Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng).     B. Kim loại Na. 

    C. Dung dịch KOH (đun nóng).     D. Dung dịch Brom. 

Câu 46: Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch. 

    A. Fe2(SO4)3       B. CuSO4          C. HCl           D. MgCl2 

Câu 47: Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C3H8O. 

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

Câu 48: Cho 6,5 gam bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất 

rắn. Giá trị của m là. 

    A. 3,2     B.  5,6         C.12,9      D. 6,4 

Câu 49: Xà phòng hóa hoàn toàn 12 gam CH2=CHCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. 

Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là. 

    A. 16,32    B. 11,52        C. 11,28           D. 16,8 

Câu 50: Cho 10 gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít 

CO2 (đktc). Giá trị của V là. 

    A. 1,12           B. 3,36      C. 2,8      D. 2,24 

Câu 51: Thí nghiệm hóa học không sinh ra chất khí là. 

    A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4   

    B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4 

    C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4   

    D. Cho Na2CO3 vào lượng dư dung dịch H2SO4 

Câu 52: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính. 

    A. Zn(OH)2    B. Ba(OH)2        C. Fe(OH)2        D. Cr(OH)2 

Câu 53: Đun nóng 4,8 gam CH3OH với CH3COOH dư (xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam 

CH3COOCH3. Biết hiệu suất phản ứng este hóa tính theo ancol là 60%. Giá trị của m là: 

    A. 6,66           B. 15,80      C. 7,92             D.  11,10 

Câu 54: Chất không thuộc loại phenol là. 

    A. Hidroquinon  B.  o – crezol   C. ancol benzylic  D.  catechol 

Câu 55: Khử hoàn toàn 4,8 gam CuO bằng CO ở nhiệt độ cao, khối lượng kim loại tạo ra sau phản ứng 

là. 

    A. 3,84        B. 2,4            C.  4,0       D. 3,2 

Câu 56: Phát biểu nào sau đây là sai. 
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    A. Phenol có lực axit lớn hơn lực của ancol benzylic. 

    B. Anđehit axetic làm mất màu dung dịch KMnO4. 

    C. Etanol hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành phức tan, màu xanh da trời. 

    D.  Axit fomic làm mất màu nước Brom. 

Câu 57: Phương trình hóa học nào sau đây là sai. 

    A. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O   

    B. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O 

    C. 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2    

    D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 ↑ 

Câu 58: Trong các kim loại sau. Kim loại dễ bị oxi hóa nhất là. 

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

Câu 59: Nguyên liệu chính để điều chế kim loại Na trong công nghiệp là. 

    A. Na2CO3     B. NaOH             C. NaCl          D. NaNO3 

Câu 60: Tên thay thế của axit cacboxylic có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2COOH là. 

    A. Axit propanoic  B. Axit propionic C. Axit butiric   D. Axit butanoic. 

Câu 61: Chất nào sau đây không tan trong nước. 

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

Câu 62: Chất nào sau đây trùng hợp tạo poli(metyl metacrylic). 

    A. CH2=C(CH3)COOCH3      B. CH2=CHCOOCH3 

    C. CH3COOCH=CH2      D. CH2=C(CH3)COOC2H5 

Câu 63: Thực hiện cá thí nghiệm sau ở điều kiện thường. 

       (a) Sục khí H2S  vào dung dịch NaOH 

       (b) Cho kim loại Ca vào nước. 

       (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 

       (d) Cho NH4Cl vào dung dịch NaOH 

       (e) Cho bột Zn vòa dung dịch HNO3 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa- khử là. 

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

Câu 64: Trộn 100 ml dung dịch FeCl2 1M vào 100 ml dung dịch AgNO3 2,5M thu được m gam kết tủa. 

Giá trị m là 

    A. 28,7 gam   B. 35,9 gam  C. 32,325 gam   D. 34,1 gam 

Câu 65: Cho  phản  ứng  giữa lưu huỳnh với hiđro như hình vẽ  sau, trong đó ống  nghiệm 1 để tạo ra 

H2, ống nghiệm thứ 2 dùng để nhận biết sản phẩm trong ống. 

 
Hãy cho biết hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm 2 là 

    A. Có kết tủa đen của PbS.  

   B. Dung dịch chuyển sang màu vàng do S tan vào nước. 

 C. Có kết tủa trắng của PbS.  

 D. Có cả kết tủa trắng và dung dịch vàng xuất hiện. 

Câu 66: Trường hợp nào dưới đây hỗn hợp chất rắn không bị hòa tan hết (giả thiết các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn). 

 A. Cho hỗn hợp chứa 0,1 mol Mg và 0,1 mol Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl. 

 B. Cho hỗn hợp chứa 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Cu vào dung dịch HCl dư. 

 C. Cho hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu và 0,1 mol Ag vào dung dịch HNO3 đặc chứa 0,5 mol HNO3. 

 D. Cho hỗn hợp chứa 0,15 mol K và 0,1 mol Al vào nước. 
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Câu 67: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y ,Z, T ở dạng dung dịch 

với dung môi nước. 

           Thuốc 

thử 

 

Chất 

X Y Z T 

Dung dịch 

AgNO3/NH3 

đun nhẹ 

Không có kết tủa Ag↓ Không có kết tủa Ag↓ 

Cu(OH)2, lắc 

nhẹ 
Cu(OH)2 không tan 

Dung dịch xanh 

lam 

Dung dịch xanh 

lam 

Dung dịch xanh 

lam 

Nước brom 
Mất màu nước brom và 

có kết tủa trắng xuất hiện 

Mất màu nước 

brom 

Không mất màu 

nước brom 

Không mất màu 

nước brom 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là 

    A. Phenol, Axit fomic, saccarozơ, glucozơ  B. Anilin, glucozơ, glixerol, fructozơ 

    C. Anilin, mantozơ, etanol, axit acrylic   D. Phenol, glucozơ, glixerol, mantozơ 

Câu 68: Nhỏ rất từ từ đến hết 200ml dung dịch X chứa đồng thời H2SO4 aM và HCl 0,15M vào 100ml 

dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,5M và Na2CO3 0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được 0,448 lít khí (đktc). Giá trị của a là: 

    A. 0,4          B.  0,1       C. 0,3      D.  0,2 

Câu 69: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau: 

(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân 

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với 2Cu(OH)  và có tham gia phản ứng tráng 

bạc. 

(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau 

(4) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ 

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là 

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

Câu 70: Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1mol HCl thu được muối Y. 0,1 mol muối Y 

phản ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có khối lượng là 24,95 gam. Vậy công 

thức của X là. 

    A. H2N−C3H5(COOH)2            B. H2N−C2H3(COOH)2      

    C. (H2N)2C3H5 −COOH           D. H2N−C2H4 −COOH 

Câu 71:  Cho các nhận định sau: 

(a) Chỉ có 2 đồng phân este đơn chức của 3 6 2C H O   tác dụng với dung dịch 3 3AgNO / NH  sinh ra 

Ag 

(b) Este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric có công thức phân tử 10 20 2C H O   

(c) Khi thủy phân 6 5HCOOC H  trong môi trường kiềm dư chỉ thu được 2 muối 

(d) Etylaxetat khó tan trong nước hơn axit axetic 

(e) Khi thủy phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và ancol 

(f) Triolein không tác dụng với 2Cu(OH)  (ở điều kiện thường). 

Số nhận định đúng là: 

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

Câu 72: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị 

sau: 
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Tỉ lệ a : b là   

    A. 2 : 1.                     B. 5 : 2.                       C. 8 : 5.                   D. 3 : 1. 

Câu 73: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

       (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. 

       (b) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 

       (c) Cho tinh thể NaNO2 vào dung dịch NH4Cl bão hòa rồi đun nóng 

       (d) Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl 

       (e) Đun nóng hỗn hợp gồm NaCl tinh thể và H2SO4 đặc. 

Số thí nghiệm không sinh ra đơn chất là : 

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

Câu 74: Cho 59,1 gam hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 10,08 lít H2 

(đktc). Mặt khác khi cho 59,1 gam hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được     4,48 

lít NO (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan. 

    A. 170,4 gam.           B. 279,9 gam.           C. 173,4 gam.             D. 276,9 gam. 

Câu 75: Phát biểu nào sau đây là sai. 

 A. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất thủy tinh. 

 B. NH4HCO3 là bột nở và là thuốc dùng để chữa bệnh dạ dày cho chứng dư axit. 

 C. Cho các chất sau: Si, CaC2, Al4C3 vào dung dịch NaOH đều có khí thoát ra. 

 D. Để bảo quản kim loại kiềm người ta ngâm chúng trong dầu hỏa. 

Câu 76: Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (với điện 

cực trơ, cường đồ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot 

và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian là 2 t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 

0,1245 mol. Giá trị của y là. 

A. 4,480. B. 3,920. C. 1,680.  D. 4,788. 

Câu 77: Cho chất X (C3H9O3N) tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh 

giấy quỳ tím ẩm ướt và một muối vô cơ. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là. 

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

Câu 78: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi 

X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 4,032 lít O2 (đktc), thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Đun nóng m 

gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam 

chất rắn khan. Công thức của X là. 

    A. C3H7COOH  B. HCOOH  C. C2H5COOH  D. CH3COOH 

Câu 79: Cho bột Al vào trong dung dịch KOH dư, thấy hiện tượng 

 A. Sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu. 

 B. Sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam. 

 C. Sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu. 

 D. Sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu. 

Câu 80: X là một tetrapeptit cấu tạo từ amino axit A, trong phân tử A có 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH, 

no, mạch hở. Trong A, oxi chiếm 42,67% khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường axit thì thu 

được 28,35 gam tripeptit, 79,2 gam đipeptit và 101,25 gam A. Giá trị của m là. 

    A. 184,5 gam.           B. 258,3 gam.            C. 405,9 gam.           D. 202,95 gam. 

 

---HẾT--- 

 


