
 

 

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  

TRƯỜNG THCS&THPT CỬA 

VIỆT 

ĐỀ MINH HỌA 

(Đề thi có 03 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 

 

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; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 

137.  

• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khi sinh ra không tan trong 

nước 

 

Câu 41:  Để khử ion Cu2+ trong dd CuSO4 có thể dùng kim loại 

A. K   B. Na   C. Ba   D. Fe 

Câu 42: Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là 

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

Câu 43: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có 

bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất 

khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính? 

A. H2. B. N2. C. CO2. D. O2. 

Câu 44: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được ancol metylic và natri axetat. 

Công thức cấu tạo của X là 

A. CH3COOCH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5.  D. 

HCOOCH3. 

Câu 45: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là 

A. CuSO4 và ZnCl2. B. CuSO4 và HCl. C. ZnCl2 và FeCl3. D. HCl và AlCl3. 

Câu 46: Cho các chất sau: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2. Chất có lực bazơ yếu 

nhất là 

A. NH3. B. CH3NH2. C. C2H5NH2. D. C6H5NH2. 

Câu 47: Chọn câu không đúng 

A. Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ. 

B. Nhôm là kim loại lưỡng tính.                                 

C. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 

D. Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm. 

Câu 48: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe(OH)3. D. Fe(NO3)3. 

Câu 49: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?  

 A. Etanol.  B. Metylamin.  C. Axit axetic.  D. Buta-1,3-dien.  

Câu 50: Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có 
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 A. Al B. Al(OH)3. C. O2. D. Al2O3. 

Câu 51: : Chất thuộc loại đisaccarit là 

A. glucozơ.   B. saccarozơ.   C. xenlulozơ.   

 D. fructozơ. 

Câu 52: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với 

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

Câu 53: Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ? 

A. H2SO4   B. Ca(OH)2.  C. Na2CO3   D. CuSO4 

Câu 54: Sắt (III) hidroxit có công thức là 

 A. Fe(OH)3.   B. Fe(OH)2.   C. FeSO4.   D. FeCl3.  

Câu 55: Chất nào sau đây không phải là chất điện li?  

 A. C2H5OH.   B. NaOH.   C. HCl.   D. CH3COOH.  

Câu 56: Khi xà phòng hoá tripanmitin ta thu được sản phẩm là: 

A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COONa và glixerol. 

C. C17H35COOH và glixerol. D. C15H31COONa và glixerol. 

Câu 57: Thành phần chính của muối ăn có công thức là   

 A. NaHCO3.   B. NaOH.   C. Na2CO3.   D. NaCl.  

Câu 58: Chất nào sau đây là ankin?  

 A. Axetilen.  B. Etilen  C. Benzen.   D. Stiren.  

Câu 59: Chất X có công thức H2N-CH2-COOH. Tên gọi của X là 

 A. Glyxin. B. Valin.  C. Alanin.  D. Lysin.  

Câu 60: Thạch cao sống có công thức là 

A. CaSO4 B. CaCO3 C. CaSO4.H2O D. CaSO4.2H2O 

Câu 61: Cho 4,8 gam bột Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được m 

gam kim loại Cu. Giá trị m là 

 A. 6,4. B. 9,6. C. 12,8.   D. 19,2. 

Câu 62: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch H2SO4 (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). 

Giá trị của m là 

 A. 1,35.  B. 2,70.  C. 5,40.  D. 4,05. 

Câu 63:  Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ?  

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.  B. Crackinh butan   

C. Từ phản ứng của canxi cacbua với nước.  D. Tách nước từ ancol 

etylic. 

Câu 64: Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Dung dịch axit glutamic không làm đổi màu quỳ tím.  

 B. Trong phân tử Ala-Gly-Val có 2 liên liên kết peptit. 

  C. Amin nào cũng có tính bazơ.    

 D. Hợp chất H2NCH2COOH có tính lưỡng tính. 

Câu 65: Khi lên men 225 gam glucozơ với hiệu suất 80%, khối lượng ancol etylic thu 

được là         

A. 184 gam.        B. 147,2 gam.         C. 92 gam.          D. 138 gam. 

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH 

vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 4,8 gam muối khan. 

Giá trị của m là  
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  A. 1,46.    B. 1,36.     C. 2,92.    D. 

1,22. 

Câu 67: Quả chuối xanh có chứa chất X làm iot chuyển thành màu xanh tím. Chất X là: 

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

Câu 68: Tiến hành các thí nghiệm sau, sau khi kết thúc các phản ứng, thí nghiệm vừa thu 

được chất khí vừa thu được chất kết tủa là 

A. Cho Na vào dung dịch CuCl2 dư.  

B. Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3. 

C. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. 

D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. 

Câu 69: Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu 

 A. nâu đỏ. B. trắng. C. xanh thẫm. D. trắng 

xanh. 

Câu 70: Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ 

capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất  thuộc loại tơ nhân tạo? 

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

Câu 71: 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 H2SO4 0,5M. Biết các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

A. 160. B. 240. C. 360. D. 480. 

Câu 72: Hợp chất X (chứa vòng benzen) và có tỉ lệ khối lượng mC: mH: mO = 14: 1: 8. 

Đun nóng 2,76 gam X với 75 ml dung dịch KOH 1M (dư 25% so với lượng cần phản 

ứng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được a 

gam chất rắn khan. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá 

trị của a là 

 A. 5,40 B. 6,60 C. 6,24 D. 6,96 

Câu 73: Cho các thí nghiệm sau:  

 (a) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2                 

 (b) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

 (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.                         

 (d) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.  

 (e) Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2. 

 (f) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. 

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

Số thí nghiệm không thu được kết tủa là 

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

Câu 74: Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al2O3, ZnO, FeO 

và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn (Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) 

tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là  

 A. 5,60 lít.   B. 4,48 lít.   C. 6,72 lít.   D. 2,24 lít.  

Câu 75: Khối lượng xà phòng thu được từ 1 tấn mỡ động vật chứa 50% trioleoyl glixerol 

(triolein), 30% tripanmitoyl glixerol (tripanmitin) và 20% tristearoyl glixerol (tristearin) 
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về khối lượng) khi xà phòng hoá bằng natri hiđroxit, giả sử hiệu suất quá trình đạt 90% là 

: 

A. 988 kg.  B. 889,2 kg.  C.  929,3 kg.  D.  917 kg. 

Câu 76:  Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit. 

(b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím. 

(c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng. 

(d) Gly–Ala có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. 

(e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các -aminoaxit. 

(f) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường 

axit. 

Số phát biểu đúng là:     

 A. 5                                   B. 4                           C. 3                                       D. 

2 

Câu 77:  Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước: 

 - Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric 

đặc vào ống nghiệm. 

 - Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC. 

 - Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa. 

Cho các phát biểu sau: 

 (1) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng. 

 (2) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp. 

 (3) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế. 

 (4) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch KCl bão hòa. 

 (5) Có thể dùng dung dịch axit axetic 5% và ancol 10o để thực hiện phản ứng este hóa. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 78: Cho chất hữu cơ X có công thức C7H18O2N2 và thực hiện các sơ đồ phản ứng 

sau: 

 (1) X + NaOH 
ot

  X1 + X2 + H2O      (2) X1 + 2HCl → X3 + NaCl 

 (3) X4 + HCl → X3        (4) X4 
oxt, t

  tơ nilon-6 + H2O 

Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Phân tử khối của X lớn hơn của X3.           B. X2 làm quỳ tím hóa hồng. 

 C. Các chất X, X4 đều có tính lưỡng tính.           D. Nhiệt độ nóng chảy của X1 thấp hơn 

X4. 

Câu 79: 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 chứa 3 muối trong đó tổng khối lượng hai muối natri no có 

khối lượng m gam và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị của m gần 

nhất với :  

 A. 15,2.   B. 27,3.   C. 14,5.   D. 28,2.  
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Câu 80: X là peptit có dạng CxHyOzN6, Y là peptit có dạng CmHnO6Nt (X, Y đều được 

tạo bởi các amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Đun nóng 32,76 gam 

hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 480 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy 32,76 

gam E thu được CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong lấy dư, 

thu được 123 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch thay đổi m gam. Giá trị của m 

là :  

A. Tăng 49,44 gam.  B. Giảm 94,56 gam.            C. Tăng 94,56 gam.  D. Giảm 

49,44 gam. 

 

……………………..HẾT …………………….. 
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