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Mã đề thi 104 
 

 

Đề mức độ 7 điểm 

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 1. Dung dịch nào sau đây làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu. 

   A. NaHCO3                       B. Ca(OH)2                       C. HCl                              D. Na2CO3 

Câu 2: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ. 

A. K. B. Ba. C. Al. D. Zn. 

Câu 3: Kim loại nào sau đây là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt 

nhân. 

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

Câu 4: X là chất khí ở điều kiện thường, không màu, nặng hơn không khí. Ở trạng thái rắn, X tạo thành một khối 

trắng, gọi là “nước đá khô”. Chất X là. 

A. CO. B. N2. C. CO2. D. NH3. 

Câu 5: Isopropyl axetat có công thức là. 

A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3. 

C. CH3COOCH2CH2CH3. D. CH3COOCH(CH3)2. 

Câu 6: Thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là. 

A. xà phòng hóa. B. hiđro hóa. C. tráng bạc. D. hiđrat hoá. 

Câu 7: Ở điều kiện thích hợp, dung dịch H2S không phản ứng với chất hoặc dung dịch chứa chất nào sau đây. 

A. O2. B. CuSO4. C. FeSO4. D. Cl2. 

Câu 8: Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. 

A. Fe(OH)2. B. Fe(OH)3. C. Mg(OH)2. D. Al(OH)3. 

Câu 9: Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là. 

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

Câu 10: Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh. 

A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH3NH2. 

C. NaCl. D. C2H5OH. 

Câu 11: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được 

dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là. 

A. CuSO4. B. AlCl3. C. Fe(NO3)3. D. MgSO4. 

Câu 12: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là 

A. Al2O3. B. MgO. C. KOH. D. CuO. 

Câu 13. Công thức phân tử nào sau đây phù hợp với một este no, mạch hở. 

  A. C12H16O10.                     B. C10H20O4.                      C. C11H16O10.                     D. C13H15O13. 

Câu 14. Một este E mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân E trong môi trường axit thu được sản phẩm 

có phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của E thỏa mãn tính chất trên. 

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

Câu 15: Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là 

CH2 CH

nCl
 

A. poli(metyl metacrylat). B. poli(vinyl clorua). 

C. polietilen. D. polistiren. 

Câu 16: Trong công nghiệp kim loại nào dưới đây được điều chế bằng điện phân nóng chảy. 
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A. Na. B. Cu. C. Fe. D. Ag. 

Câu 17: Kim loại M có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt điện, điện phân. Kim loại M là. 

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

Câu 18: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có. 

A. nhóm chức ancol. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức axit. 

Câu 19: Glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với. 

A. [Ag(NH3)2]OH. B. Cu(OH)2. C. H2 (Ni, to) . D. dung dịch Br2. 

Câu 20: Cho 14,58 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit béo Z (trong đó Y được tạo từ glixerol và axit Z) tác 

dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH, thu được 0,92 mol glixerol. Khối lượng phân tử của axit Z (g/mol). 

  A. 239                                B. 284                                C. 256                                D. 282 

Câu 21: Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là. 

A. 20,25. B. 19,45. C. 8,4. D. 19,05. 

Câu 22: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ 

X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là. 

A. 240. B. 480. C. 160. D. 320. 

Câu 23: Trộn lẫn 100 ml dung dịch AlCl3 0,3M với 150 ml dung dịch NaOH 0,6M, thu được m gam kết tủa. Giá trị 

m là. 

A. 7,02. B. 6,24. C. 2,34. D. 3,9. 

Câu 24: Cho các chất sau: metylamin, alanin, metylamoni clorua, natri axetat. Số chất phản ứng được với dung 

dịch HCl là. 

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

Câu 25: Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được 

m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là. 

A. 320. B. 200. C. 160. D. 400. 

Câu 26: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin, propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam và tỉ lệ về số mol tương 

ứng là 1 : 2 : 1. Cho hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối. 

A. 43,5 gam. B. 36,2 gam. C. 39,12 gam. D. 40,58 gam. 

Câu 27: Cho hỗn hợp 2 amino axit no chứa 1 chức –COOH  và 1 chức –NH2 tác dụng với 110 ml dung dịch       

HCl 2M, thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong X, cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Tổng 

số mol 2 amino axit là. 

A. 0,1. B. 0,2. C. 0,3. D. 0.4. 

Câu 28: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau: 

                

Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên là. 

A. CH3COOH và C2H5OH. B. CH3COOH và CH3OH. 

C. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc. D. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc. 

Câu 29: Cho phản ứng sau:     
3 3 2

X Y BaCO CaCO H O . Vậy X, Y lần lượt là. 

A. Ba(HCO3)2 và Ca(HCO3)2. B. Ba(OH)2 và Ca(HCO3)2. 

C. Ba(OH)2 và CaCO3. D. BaCO3 và Ca(HCO3)2. 

Câu 30: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian    

t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 

13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t 

là. 

    A. 0,60.   B. 1,00.   C. 0,25.    D. 1,20. 

Câu 31: Hỗn hợp X gồm C và S. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dich HNO3 đặc, nóng, thu được 0,8 mol 

hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 22,875 (không có khí nào khác). Khối lượng của S trong m 

gam X là. 

    A. 1,60 gam.   B. 1,28 gam.  C. 0,96 gam.   D. 1,92 
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Câu 32: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3. 

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm. 

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4. 

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.  

     Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra sự ăn mòn hóa học là. 

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

Câu 33: Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức (trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức). Đung nóng 0,15 mol 

X cần dùng 180ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và 14,1 gam hỗn 

hợp Y gồm ba muối. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là. 

  A. 84,72%.                         B. 23,63%.                        C. 31,48%.                        D. 32,85%. 

Câu 34. Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Nung hỗn hợp 

X với niken xúc tác, một thời gian được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp khí Y phản ứng 

vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là. 

 A. 0,35 mol. B. 0,65 mol.                    C. 0,45 mol.                       D. 0,25 mol. 

Câu 35: Cho các polime: poli(butađien-stien), poliacrilonitrin, polibutađien, poliisopren, poli(butađien-

acrilonitrin), poli(etylen-terephtalat). Số polime dùng làm cao su là. 

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

Câu 36: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào 

dung dịch X, thu được dung dịch Y và V lít khí CO2 (đktc). Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo 

thành m gam kết tủa. Thể tích khí CO2 và khối lượng kết tủa là. 

A. 11,2 lít CO2; 40 gam CaCO3. B. 11,2 lít CO2; 90 gam CaCO3. 

C. 16,8 lít CO2; 60 gam CaCO3. D. 11,2 lít CO2; 60 gam CaCO3. 

Câu 37: Thực hiện các thí nghiệm sau:  

 (a) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng). 

 (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc). 

 (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3. 

 (d) Nhỏ dung dịch HCl đặc vào dung dịch KMnO4.  

 (e) Nung Na2CO3 (rắn) ở nhiệt độ cao.                                 

 (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3. 

       Số thí nghiệm sinh ra chất khí là.   

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

Câu 38: Cho các phát biểu sau: 

(a) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2, thu được dung dịch chứa NaOH. 

(b) Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. 

(c) Để điều chế Mg, Al người ta dùng khí H2 hoặc CO để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao. 

(d) Công thức hóa học của thạch cao nung là CaSO4.2H2O. 

(e) Dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy có mặt Mg. 

       Số phát biểu đúng là. 

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

Câu 37. Khi sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. 

 

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol của CO2 như trên. Khối lượng kết tủa cực đại là. 

 A. 6 gam. B. 6,5 gam. C. 5,5 gam. D. 5 gam. 

Câu 40: Cho các phát biểu sau: 

(a) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu. 
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(b) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure. 

(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH 

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ. 

(g) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo. 

         Số phát biểu đúng là. 

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

 

 

----------- HẾT ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


