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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THCS & THPT TÂN 

LÂM 

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

MÔN THI: HOÁ HỌC 

 Thời gian làm bài : 50 Phút; (Đề có 40 câu) 

 
 

 (Đề có 4 trang) 

Họ tên : ...................................................... Số báo danh : 

...................  

 

Câu 1:  Cứ 0,01 mol Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 0,25M. 

Mặt khác, 1,5g Aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối 

lượng phân tử của A là 

 A.  150 B.  75 C.  89 D.  105 

Câu 2:  Hai thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được các kim loại: Al, Fe, Mg, Ag? 

 A.  Dung dịch HCl, qùi tím.   B.  Dung dịch HCl, dung dịch AgNO3. 

 C.  Dung dịch HCl, dung dịch NaOH.  D.  Dung dịch CuSO4, dung dịch BaCl2. 

Câu 3:  Cho quỳ tím vào dung dịch mỗi hợp chất dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím 

hoá đỏ? 

1. H2N - CH2 – COOH 2.      3. H2N - CH2 – COONa 

4.    5.  

 A.  3, 4 B.  2, 5 C.  1, 4 D.  2, 3 

Câu 4:  Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là 

 A.  tơ nilon-6,6. B.  tơ capron. C.  tơ visco. D.  tơ nitron. 

Câu 5:  Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm 

chính là 

 A.  2-clo-2-metylbutan. B.  1-clo-2-metylbutan. 

 C.  2-clo-3-metylbutan. D.  1-clo-3-metylbutan. 

Câu 6:  Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được với Na, với 

dung dịch NaOH đun nóng và AgNO3/NH3. Vậy A có CTCT là 

 A.  HOC-CH2-CH2OH      B.  HCOOC2H5. C.  C2H5COOH D.  

CH3COOCH3. 

Mã đề 001 
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Câu 7:  Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2  nóng chảy, quá trình nào xảy 

ra ở catot (cực âm) ? 

 A.    Mg2+  + 2e→  Mg         B.   Mg  →  Mg2+ + 2e                          

 C.   Cl2  + 2e → 2Cl-  D.    2Cl-  →  Cl2 + 2e                           

Câu 8: X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit được tạo thành  từ cùng một amino 

axit no mạch hở, có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol 

Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2,  trong đó  tổng khối  lượng của CO2 và H2O  là 

47,8 gam. Nếu đốt  cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O2 ?  

 A.  2,8 mol.        B.  2,025 mol.        C.  1,875 mol.     D.  3,375 mol.     

Câu 9: Trong phản ứng este hóa giữu ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch 

theo chiều tạo ra este khi: 

 A.  Chưng cất ngay để tách este. B.  Cho ancol dư hay axit dư. 

 C.  Dùng chất hút nước để tách nước. D.  Tất cả đều đúng. 

Câu 10: X là este no, 2 chức; Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacboxylic đơn chức, 

không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác).  

+ Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 18,144 lít CO2 (đktc).  

+ Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5M; cô cạn dung dịch 

sau phản ứng thu được hỗn hợp T chứa 3 muối A, B, C và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên 

tử cacbon. Biết MA < MB < MC.  

Phần trăm khối lượng của muối C trong hỗn hợp T gần nhất với 

 A.  20% B.  25% C.  35%  D.  30% 

Câu 11: Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp dung dịch (NaCl, CuCl2, AlCl3, MgCl2) 

thu kết tủa nung đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn X. Cho khí CO dư đi qua X 

nung nóng, phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn E. Các chất trong E là 

 A.  MgO, Cu B.  Mg, CuO C.  Al, Cu, Mg D.  Mg, Cu 

Câu 12: Bản chất của sự lưu hoá cao su là 

 A.  làm cao su dễ ăn khuôn.  

 B.  giảm giá thành cao su.   

 C.  tạo loại cao su nhẹ hơn.  

 D.  tạo cầu nối đisunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian. 

Câu 13: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung 

dịch 

 A.   KNO3.  B.   HNO3.  C.   HCl.  D.   Na2CO3.  

Câu 14: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây? 

 A.  Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat. 

 B.  Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat. 
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 C.  Cho Al2O3 tác dụng với nước 

 D.  Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. 

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn 34,2g saccarozo, sau đó tiến hành phản ứng tráng gương 

với dung dịch thu được. Tính khối lượng Ag kết tủa thu được 

 A.  21,6g B.  10,8g C.  32,4g D.  43,2g 

Câu 16: Anilin không tác dụng được với chất nào sau đây: 

 A.  HCl. B.  NaOH. C.  H2SO4. D.  Dung dịch 

Br2. 

Câu 17: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe2O3, Fe3O4 có cùng số 

mol tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và dung 

dịch X. Dung dịch X có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch KMnO4 1M? 

 A.  84 ml. B.  56 ml. C.  42 ml. D.  112 ml. 

Câu 18: 31,2 (g) hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 

13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là 

 A.  5,4 (g) Al và 25,8 (g) Al2O3 B.  10,8 (g) Al và 20,4 (g) Al2O3 

 C.  16,2 (g) Al và 15,0 (g) Al2O3 D.  21,6 (g) Al và 9,6 (g) Al2O3 

Câu 19: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8  là 

 A.  6. B.  5. C.  4. D.  7. 

Câu 20: Khử hoàn toàn 23,2g một oxit sắt bằng CO, khí thu được sau phản ứng cho qua 

nước vôi trong dư, thu được 40g kết tủa. Công thức phân tử oxit sắt là 

 A.  FeO2 B.  FeO C.  Fe2O3 D.  Fe3O4 

Câu 21: Nguyên tố nào sau đây chỉ có ở trạng thái hợp chất trong tự nhiên ? 

 A.   Ne B.   Ag C.   Na D.   Au 

Câu 22: Hãy chỉ ra kết luận sai. 

Giữa lipit và este của ancol với axit đơn chức khác nhau về: 

 A. bản chất liên kết trong phân tử 

 B. gốc axit trong phân tử 

 C. gốc ancol trong lipit cố định là gốc của glixerin 

 D. gốc axit trong lipit phải là gốc của axit béo 

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 3,22 (g) hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa 

đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m (g) 

muối. Giá trị của m là  

 A.  7,25. B.  10,27.   C.  8,98.   D.  9,52.   

Câu 24: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, Glucozo, ancol etylic. Số chất hoà tan 

được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là 
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 A.  5. B.  4. C.  1. D.  3. 

Câu 25: Khử hoàn toàn một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít CO (đktc) vừa đủ. 

Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít 

H2 (đktc). Công thức oxit là 

 A.  ZnO  B.  Fe2O3.                               C.  Fe3O4.                      D.  

FeO.                        

Câu 26: Cho 1,56(g) hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu 

được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch 

X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04(g) chất 

rắn. Giá trị của V là  

 A.  0,224.   B.  0,672. C.  0,448.   D.  1,344.   

Câu 27: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) 

được gọi là 

 A.   thạch cao khan.   B.   thạch cao nung. C.   thạch cao sống.   D.   đá vôi. 

Câu 28: Đun nóng 0,1 mol chất A với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 

gam muối của axit hữu cơ B và 9,2 gam một ancol đơn chức C. Cho toàn bộ C hoá hơi (ở 

1270C, 600mmHg) chiếm thể tích là 8,32 lít. CTCT thu gọn của A, B lần lượt là 

 A.  CH2(COOCH3)2 và CH2(COOH)2. B.  (COOC2H5)2 và (COOH)2. 

 C.  HCOOCH3 và HCOOH. D.  Kết quả khác  

Câu 29: Tinh bột và xenlulozơ là 

 A.  đisaccarit. B.  monosaccarit. C.  polisaccarit. D.  đồng 

đẳng. 

Câu 30: Chọn phát biểu đúng 

a) Chất béo thuộc loại hợp chất este 

b) Các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước 

c) Các este không tan trong nước do không có liên kết hiđro với nước 

d) Khi đun chất béo lỏng với hiđro có Ni xúc tác thì thu được chất béo rắn 

e) Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no 

 A. a, d, e B. a, c, d, e C. a, b, d D. a, b, c, e 

Câu 31: Cho một luồng khí CO đi qua 29 gam một oxit sắt. Sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, người ta thu được một chất rắn có khối lượng 21 gam. Xác định công thức oxit 

sắt. 

 A.  Không xác định được    B.  FeO C.  Fe3O4     D.  Fe2O3  

Câu 32: Các tính chất vật lý chung của kim loại gây ra do: 

 A.  Trong kim loại có các e tự do. B.  Có nhiều kiểu mạng tinh thể kim loại. 

 C.  Các kim loại đều là chất rắn. D.  Trong kim loại có các e hoá trị. 

Câu 33: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

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

Câu 34: Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01M là 

 A.  2. B.  10. C.  12. D.  4. 

Câu 35: Những nguồn năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng sạch không gây ô 

nhiễm môi trường? 

 A. Năng lượng than đá, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân. 

 B. Năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời. 

 C. Năng lượng than đá, dầu mỏ, năng lượng thuỷ lực. 

 D. Năng lượng thuỷ lực, năng lượng gió, năng lượng mặt trời. 

Câu 36: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y và 3 axit 

cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm –COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp 

nhau và một axit không no (chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn 

toàn 4,40 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m  gam ancol Y. Cho 

m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 672 ml khí (đktc) và khối lượng 

bình tăng 1,86 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam X thì thu được CO2 và 

2,88 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là 

 A.  33,64%       B.  27,27% C.  34,01%       D.  39,09%     

  

Câu 37:  Tính chất vật lý nào sau đây của Sắt khác với các đơn chất kim loại khác. 

A. Tính dẻo, dễ rèn.      B. Dẫn điện và nhiệt tốt.     C. Có tính nhiễm từ.          D. Là kim 

loại nặng. 

Câu 38:  Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 100(ml) dung dịch Ba(OH)2 có pH = 14 tạo thành 

3,94g kết tủa. V có giá trị là 

 A.  0,448 lít.              B.  0,75 lít. C.  0,448 lít hoặc 1,792 lít               D.  

1,792 lít. 

Câu 39: Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp gồm 

hai amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -

COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X1, X2 ở trên cần dùng vừa đủ 0,255 mol O2, chỉ thu 

được N2, H2O và 0,22 mol CO2. Giá trị của m là 

 A.  8,62.        B.  7,78. C.  6,34. D.  7,18. 

Câu 40:  Phản ứng nào không xảy ra ? 

 A.   Fe + 2FeCl3   3FeCl2  B.  Fe + CuCl2   Cu + FeCl2 

 C.   Fe + Cl2   FeCl2   D.  Cu + 2FeCl3   CuCl2 + 2 FeCl2 
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------ HẾT ------ 

 

 

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

 

 
001 

 
001 

1 B 21 C 

2 C 22 A 

3 B 23 C 

4 C 24 D 

5 A 25 C 

6 A 26 B 

7 A 27 C 

8 B 28 B 

9 D 29 C 

10 D 30 B 

11 A 31 C 

12 D 32 A 

13 D 33 B 

14 B 34 A 

15 D 35 D 

16 B 36 D 

17 B 37 C 

18 B 38 C 

19 D 39 C 

20 D 40 C 
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