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Đề số 04 ( đề có 4 trang ) 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

Môn thi: 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; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.  

Câu 41: Kim loại n|o sau đ}y l| kim loại kiềm thổ?  

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

Câu 42: Cấu hình electron lớp ngo|i cùng của nguyên tử kim loại kiềm l|  

  A. ns1.  B. ns2.  C. ns2np1.  D. (n – 1)dxnsy.  

Câu 43: C{ch bảo quản thực phẩm (thịt, c{,<) bằng c{ch n|o sau đ}y được coi l| an to|n?  

  A. Dùng fomon v| ph}n đạm.  B. Dùng ph}n đạm v| nước đ{ khô.  

  C. Dùng nước đ{ v| nước đ{ khô.  D. Dùng fomon v| nước đ{ khô.  

Câu 44: Isoamyl axetat l| este có mùi chuối chín. Công thức ph}n tử este đó l|  

  A. C4H8O2.  B. C5H10O2.  C. C7H14O2.  D. C6H12O2.  

Câu 45: Cho từ từ dung dịch NaOH v|o dung dịch X, thu được kết tủa keo trắng tan trong dung dịch 

NaOH dư. Chất X là  

  A. FeCl3.  B. KCl.  C. AlCl3.  D. MgCl2.  

Câu 46: Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch n|o sau đ}y?   

  A. NaCl.  B. NaNO3.  C. Na2SO4.  D. NaOH.  

Câu 47: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm l|   

  A. quặng manhetit.  B. quặng boxit.  C. quặng đolomit.  D. quặng pirit.  

Câu 48: Oxit n|o sau đ}y l| oxit lưỡng tính?   

  A. CrO.  B. Cr2O3.  C. FeO.  D. MgO.  

Câu 49: Poli(vinyl clorua) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng   

  A. trao đổi.  B. oxi hoá - khử.  C. trùng hợp.  D. trùng ngưng.  

Câu 50: Trước đ}y, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng Cu vì Cu l| kim loại  

  A. có tính dẻo.    B. có tính dẫn nhiệt tốt.  

  C. có khả năng phản xạ tốt {nh s{ng.  D. có tính khử yếu.  

Câu 51: Trong c{c phản ứng sau, phản ứng n|o không chứng minh được glucozơ chứa nhóm chức 

anđehit?  

  A. Oxi ho{ glucozơ bằng AgNO3/NH3.  B. Oxi ho| glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng.  

 C. Lên men glucozơ bằng xúc t{c enzim.  D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0.  

Câu 52: Chất X l| một bazơ mạnh, X được sử dụng để sản xuất clorua vôi. Chất X là  

 A. KOH.  B. NaOH.  C. Ba(OH)2.  D. Ca(OH)2.  

Câu 53: Thêm dung dịch NaOH dư v|o dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa, đem nung đến 

khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được l|  

  A. 24,0 gam.  B. 96,0 gam.  C. 32,1 gam.  D. 48,0 gam.  

Câu 54: Sục 8,96 lit khí CO2 (đktc) v|o dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được l|  

  A. 25 gam.  B. 10 gam.  C. 12 gam.  D. 40 gam.  

Câu 55: Cho dãy c{c chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất 

trong dãy tham gia phản ứng tr{ng gương l|  

  A. 3.  B. 2.  C. 4.  D. 5.    
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Câu 56: Lên men glucozơ th|nh ancol etylic. To|n bộ khí CO2 sinh ra trong qu{ trình n|y được hấp thụ 

hết v|o dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất qu{ trình lên men đạt 80%. Khối 

lượng glucozơ cần dùng l|  

  A. 33,7 gam.  B. 56,25 gam.  C. 20 gam.  D. 90 gam.  

Câu 57: Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức, bậc một t{c dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 

18,975 g muối. Khối lượng của HCl cần dùng l|  

  A. 9,521g.  B. 9,125g.  C. 9,215g.  D. 9,512g.  

Câu 58( 12-5): Chất n|o sau đ}y thuộc loại chất điện li mạnh? 

 A. H2O. B. NaCl. C. CaCO3. D. CH3COOH. 

Câu 59: Cho c{c phản ứng hóa học sau:  

  (1) (NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 →  (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →  

  (3) Na2SO4 + BaCl2 →    (4) H2SO4 + BaCO3 →  

  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →  (6) Fe2(SO4)3 + BaCl2 →  

C{c phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn l|  

  A. (1), (2), (3), (6).  B. (1), (3), (5), (6).  C. (2), (3), (4), (6).  D. (3), (4), (5), (6).  

Câu 60 (13-5): Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp c{c oxit: CO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. 

Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại l| 

 A. Fe, Zn, MgO.  B. Fe, ZnO, MgO. 

 C. CO, Fe, ZnO, MgO.  D. CO, FeO, ZnO, MgO. 

Câu 61: Trong c{c trường hợp sau, trường hợp n|o không xảy ra ăn mòn điện ho{?  

 A. Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ một v|i giọt dung dịch H2SO4.  

 B. Sự ăn mòn vỏ t|u trong nước biển.  

 C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ v|i giọt dung dịchCuSO4.  

 D. Sự gỉ của gang, thép trong tự nhiên.  

Câu 62: Hợp chất thơm A có công thức ph}n tử C8H8O2 khi x| phòng hóa thu được 2 muối. Số đồng 

ph}n cấu tạo phù hợp của A là  

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

Câu 63: So s{nh n|o sau đ}y không đúng?  

 A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều l| bazơ, l| chất khử v| kém bền nhiệt.  

 B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều l| hiđroxit lưỡng tính v| có tính khử.  

 C. Al v| Cr đều phản ứng với dung dịch HCl không theo cùng tỉ lệ số mol.  

 D. BaSO4 và BaCrO4 đều l| muối trung hòa không tan trong nước.  

Câu 64: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức ph}n tử C3H6O2. Cả X và Y đều t{c dụng với Na; X 

t{c dụng được với NaHCO3, Y có khả năng tham gia phản ứng tr{ng bạc. Công thức của X và Y lần lượt 

là  

 A. C2H5COOH và HCOOC2H5.  C. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO.  

 B. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3.  D. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO.  

Câu 65(14-5): Hòa tan 4 gam hỗn hợp gồm: ACO3 và BCO3 v|o dung dịch HCl thấy tho{t ra V (lít) khí 

(đktc). Dung dịch tạo th|nh đem cô cạn thu được 5,1 gam muối khan. Gi{ trị V l| 

 A. 0,56. B. 2,24. C. 1,12. D. 2,80. 

Câu 66 (15-5): Hợp chất n|o sau đ}y thuộc loại đipeptit? 

 A. H2NCH2COONH3CH2COOH. B. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH. 

 C. H2NCH2CH2CONHCH2COOH. D. H2NCH2CONH(CH3)COOH. 

Câu 67 (16-5): Trong ph}n tử chất n|o sau đ}y có chứa nguyên tố nitơ? 
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 A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Metylamin. D. Etyl axetat. 

Câu 68 (17-5): Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA l| 

 A. RO. B. R2O. C. RO2. D. R2O3. 

Câu 69(18-5): Thứ tự tăng dần độ hoạt động hóa học của c{c kim loại kiềm l| 

 A. Na, K, Li, Cs, Rb. B. Li, Na, K, Rb, Cs. C. Cs, Rb, K, Na, Li. D. K, Na, Li, Rb, Cs. 

Câu 70: Hãy cho biết dùng quỳ tím có thể ph}n biệt được dãy c{c dung dịch n|o sau đ}y? 

 A. glyxin, lysin, axit glutamic. B. glyxin, alanin, lysin. 

 C. anilin, axit glutamic, valin. D. glyxin, valin, axit glutamic. 

Câu 71(20-5): Cho 1,17 gam một kim loại kiềm t{c dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít 

khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm l| (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) 

 A. Na. B. Li. C. Rb. D. K. 

Câu 72(21-5): Cho c{c loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng 

hợp l| 

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

Câu 73(22-5): Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế v| thu khí clo trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ c{c chất 

ban đầu l| MnO2 v| dung dịch HCl đậm đặc. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện đun nóng, sẽ 

có một phần khí HCl bị bay hơi. Để thu được khí clo sạch bình số (3), (4) sẽ chứa lần lượt c{c chất n|o 

trong c{c phương {n sau? 

 
 A. NaCl bão hòa và H2SO4 đặc. B. KCl đặc v| CaO khan. 

 C. NaCl bão hòa và Ca(OH)2. D. NaOH bão hòa và H2SO4 đặc. 

Câu 74(23-5): Cấu hình e n|o sau đ}y l| của nguyên tử kim loại? 

 A. 1s22s22p6. B. 1s22s22p63s23p5. C. 1s22s22p63s1. D. 1s22s22p63s23p4. 

Câu 75(24-5): Cho 1,335 gam một α-amino axit X t{c dụng với dung dịch HCl dư, thu được 1,8825 gam 

muối. Công thức X l| 

 A. H2N-CH2-COOH.  B. H2N-CH2-CH2-COOH. 

 C. CH3-CH(NH2)COOH.  D. CH3-CH2-CH(NH2)COOH.  

Câu 76( 25-5): Ở điều kiện thường, kim loại ở trạng th{i lỏng l| 

 A. Zn. B. Al. C. Hg. D. Ag. 

Câu 77(26-5): Loại polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng l| 

 A. Tơ nitron. B. Poli(vinylclorua). C. Nilon-6. D. Polietilen. 

Câu 78: Thực hiện c{c thí nghiệm sau:  

 (1) Cho dung dịch HCl v|o dung dịch Fe(NO3)2.  

  (2) Cho FeS v|o dung dịch HCl.  

 (3) Cho Si v|o dung dịch NaOH đặc.  

 (4) Cho CuS v|o dung dịch H2SO4 loãng.  

 (5) Điện ph}n dung dịch NaCl (điện cực trơ, m|ng ngăn xốp).  
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Trong c{c thí nghiệm trên, số thí nghiệm có khí tho{t ra l|   

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

Câu 79: Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit (ph}n tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl v| một nhóm 

amino) v|o dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch 

NaOH 1M v|o dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra ho|n to|n, cô cạn dung dịch thu được 26,19 gam 

chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Gi{ trị của 

m là  

  A. 19,665.  B. 35,39.  C. 37,215.  D. 39,04.  

Câu 80: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO, Cu trong đó oxi chiếm 25,39% về khối lượng hỗn hợp. 

Cho m gam hỗn hợp X t{c dụng với 8,96 lít khí CO (ở đktc) sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và 

hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro l| 19. Cho hỗn hợp Y t{c dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 

được dung dịch T v| 7,168 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn T thu được 3,456m gam 

muối khan. Gi{ trị gần nhất của m l|  

  A. 38,43 gam.  B. 35,19 gam.  C. 41,13 gam.  D. 40,43 gam.  

 

ĐÁP ÁN 04 

41B 42A 43C 44C 45C 46D 47B 48B 49C 50C 
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