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THEO CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC 

GIASUTRONGTIN.VN 

Đề số 05 ( 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 

Câu 41. Cho các chất sau: axit glutamic, amoni propionat, trimetylamin, metyl amoni axetat, nilon-6,6. Số chất vừa 

phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH (trong điều kiện thích hợp) là  

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

Câu 42. Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử n|o dưới đ}y để có thể phân biệt được 4 lọ mất nhãn chứa dung dịch các 

chất sau: glucozơ, ancol etylic, glixerol v| anđehit axetic?  

 A. NaOH.         B. Na.         C. AgNO3/NH3.         D. Cu(OH)2/OH-.  

Câu 43. Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat  

 (a) Glucozơ v| saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.  

 (b) Tinh bột v| xenlulozơ đều là polisaccarit.  

 (c) Trong dung dịch, glucozơ v| saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.  

 (d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột v| saccarozơ chỉ thu được một loại monosaccarit.  

 (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.  

 (g) Glucozơ v| saccarozơ đều tác dụng với H2 thu được sobitol.  

Số phát biểu đúng l|  

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

Câu 44: Nhận xét nào sau đây không đúng?  

 A. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là liti (Li)         

 B. Kim loại cứng nhất là crom (Cr)  

 C. Kim loại có nhiệt nóng chảy cao nhất là vonfam (W)         

 D. Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng (Cu)  

Câu 45: Thực hiện các thí nghiệm sau:  

 (1) Cho etyl axetat tác dụng với dung dịch KOH  

 (2) Cho KHCO3 vào dung dịch axit axetic  

 (3) Cho glixerol tác dụng với dung dịch Na  

 (4) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng  

 (5) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường  

 (6) Đun nóng hỗn hợp triolein và hiđro (xúc tác Ni) 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là  

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

Câu 46( 9-8). Kim loại n|o sau đ}y tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội?  

 A. Fe.         B. Cr.         C. Al.         D. Cu.  

Câu 47(13-8). Thí nghiệm n|o sau đ}y có kết tủa sau phản ứng  

 A. Cho dung dịch NH3 đến dư v|o dung dịch AlCl3.   B. Dẫn khí CO2 đến dư v|o dung dịch Ca(OH)2.  

 C. Cho dung dịch HCl đến dư v|o dung dịch Na2CO3.  D. Cho dung dịch NaOH đến dư v|o dung dịch CrCl3.  

Câu 48: Cho các thí nghiệm sau:  

 (1) Saccarozơ + Cu(OH)2      (2) Fructozơ + H2 (Ni, tº)  

 (3) Fructozơ + AgNO3/NH3 dư (tº)      (4) Glucozơ + H2 (Ni, tº)  

 (5) Saccarozơ + AgNO3/NH3 dư      (6) Glucozơ + Cu(OH)2  

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là  

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

Câu 49(27-5): Ankan có 81,819%C về khối lượng. CTPT của ankan là 

 A. CH4. B. C3H8. C. C2H6. D. C4H10. 

Câu 50: Cho các chất: glucozơ; fructozơ; tinh bột; xenlulozơ; benzyl axetat; glixerol. Số chất có thể tham gia phản 

ứng thủy phân trong môi trường axit là  
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 A. 3        B. 4        C. 5        D. 6  

Câu 51: Hóa chất thường dùng để loại bỏ các chất SO2, NO2, HF trong khí thải công nghiệp và các cation Pb2+, Cu2+ 

trong nước thải các nhà máy sản xuất là  

 A. NH3        B. HCl        C. NaOH        D. Ca(OH)2  

Câu 52(28-5): Số đồng phân của amino axit với công thức phân tử C3H7O2N là 

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

Câu 53: Lần lượt cho bột Fe tiếp xúc với các chất: FeCl3; AlCl3; CuSO4; Pb(NO3)2; HCl đặc; HNO3; H2SO4 đặc nóng; 

NH4NO3; Cl2; S ở điều kiện thích hợp. Số trường hợp tạo ra muối Fe(II) là  

 A. 4        B. 8        C. 5        D. 7  

Câu 54: Cho các phản ứng  

 (1) Mg + HCl →     (2) FeO + H2SO4 đặc →     (3) K2Cr2O7 + HCl đặc →  

 (4) FeS + H2SO4 đặc →     (5) Al + H2SO4 loãng →    (6) Fe3O4 + HCl →  

Số phản ứng trong đó ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là  

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

Câu 55: Cho các chất sau: (1) glyxin; (2) Axit glutamic; (3) lysin. Các chất trên có cùng nồng độ. Thứ tự tăng dần giá 

trị pH là  

 A. (3) < (2) < (1)        B. (2) < (1) < (3)        C. (1) < (2) < (3)        D. (2) < (3) < (1)  

Câu 56: Mô tả hiện tượng nào sau đây không chính xác?  

 A. Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào dung dịch lysin thấy dung dịch không đổi màu  

 B. Cho dung dịch NaOH và CuSO4 vào dung dịch Ala – Gly – Lys thấy xuất hiện màu tím  

 C. Cho dung dịch NaOH và CuSO4 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím  

 D. Cho vài giọt dung dịch brom vào ống nghiệm đựng anilin thấy xuất hiện kết tủa trắng  

Câu 57(31-5): Hợp chất X l| este no, đơn chức, mạch hở. Biết 9 gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 

0,75M đun nóng. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

 A. CH3COOC2H5. B. HCOOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOCH3. 

Câu 58: Axit 2–aminopropanoic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?  

 A. HCl, NaOH, C2H5OH có mặt HCl, K2SO4, H2N-CH2-COOH  

 B. HCl, NaOH, CH3OH, có mặt HCl, H2N-CH2-COOH  

 C. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2N-CH2-COOH, Cu  

 D. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2N-CH2-COOH, NaCl  

Câu 59: Phản ứng nào sau đây không có sự thay đổi số oxi hóa của các chất tham gia phản ứng?  

 A. 3O2 → 2O3           B. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + HBr  

 C. Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O          D. C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4  

Câu 60: Bốn kim loại Na; Fe; Al và Cu được đánh dấu không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng:  

- X; Y chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy  

- X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối  

- Z tác dụng được với H2SO4 đặc, nóng nhưng không tác dụng được với H2SO4 đặc, nguội. 

X, Y, Z, T theo thứ tự là  

 A. Na, Al, Fe, Cu        B. Na, Fe, Al, Cu  C. Al, Na, Cu, Fe        D. Al, Na, Fe, Cu  

Câu 61: Dung dịch nào sau đây khi tác dụng với hỗn hợp chứa Fe2O3 và Fe3O4 có tạo sản phẩm khí?  

 A. CH3COOH loãng        B. H2SO4 loãng         C. HNO3 loãng        D. HCl loãng  

Câu 62: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit mạch hở X thu được các đipeptit là Ala – Gly; Glu – Ala; Gly – 

Ala; Ala – Val. Vậy công thức cấu tạo của X là  

 A. Ala – Glu – Ala – Gly – Val        B. Gly – Ala – Val – Glu – Ala  

 C. Glu – Ala – Ala – Gly – Val        D. Glu – Ala – Gly – Ala – Val  

Câu 63: Thủy tinh hữu cơ là  

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

 C. poli (metyl acrylat)         D. poli (vinyl clorua)  
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Câu 64(33-5): Cho mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-. Hóa chất được dùng để làm mềm mẫu nước 

cứng trên là 

 A. Na2CO3. B. NaCl. C. HCl. D. H2SO4. 

Câu 65: Cho các phát biểu sau:  

 (1) Nước cứng là loại nước chứa nhiều chất bẩn và hóa chất độc hại  

 (2) Nước cứng vĩnh cửu là loại nước không có cách nào có thể làm mất tính cứng  

 (3) Nước cứng là loại nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+  

 (4) Để làm mềm nước cứng tạm thời chỉ có phương pháp duy nhất là đun nóng  

 (5) Nước cứng vĩnh cửu là nước có chứa Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-. Nước cứng tạm thời là nước có chứa Ca2+; Mg2+; 

HCO3-  

 (6) Những chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3; HCl  

 (7) Những chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là: Na3PO4; K3PO4  

Nhóm gồm các phát biểu đúng là  

 A. 3, 5, 7        B. 1, 2, 4, 5        C. 4, 5, 6        D. 1, 2, 3, 4  

Câu 66: Một dung dịch có các tính chất sau:  

- Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 khi đun nóng và làm mất màu dung dịch brom  

- Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam  

- Không bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ  

Dung dịch đó là  

 A. fructozơ        B. glucozơ        C. xenlulozơ        D. saccarozơ  

Câu 67: Chất rắn nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?  

 A. Fe3O4        B. FeS        C. FeCO3        D. CuS  

Câu 68(1-8) Este CH3COOCH3 có tên gọi là  

 A. Metyl fomat.        B. Metyl propionat.        C. Vinyl axetat.          D. Metyl axetat.  

Câu 69: Cho các chất: NH4Cl; (NH4)3PO4; KNO3; Na2CO3; Ca(H2PO4)2. Số chất trong dãy trên khi phản ứng với 

dung dịch Ba(OH)2 dư tạo ra kết tủa là  

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

Câu 70: Cho các phát biểu sau:  

 (1) Các amino axit là những chất rắn, dạng tinh thể ở điều kiện thường  

 (2) Các peptit đều có phản ứng màu biure  

 (3) Polietilen được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng ancol etylic  

 (4) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch  

 (5) Các trieste (triglixerit) đều có phản ứng cộng hiđro  

 (6) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm  

 (7) Phenol và anđehit fomic có thể tham gia phản ứng trùng ngưng  

Số phát biểu đúng là  

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

Câu 71(2-8). Hãy sắp xếp các chất sau đ}y theo thứ tự tăng dần tính bazơ: (1) metylamin; (2) amoniac; (3) etylamin; 

(4) anilin; (5) đimetylamin.  

 A. (4) < (2) < (1) < (3) < (5).        B. (2) < (5) < (4) < (3) < (1).  

 C. (2) < (1) < (3) < (4) < (5).        D. (4) < (5) < (2) < (3) < (1).  

Câu 72(4-8). Phát biểu n|o sau đ}y không đúng  

 A. C{c amin đều có tính bazơ.          B. Phenylamin có tính bazơ yếu hơn NH3.  

 C. Tính bazơ của amin đều mạnh hơn NH3.           D. Tất cả amin đơn chức có số H lẻ.  

Câu 73(5-8). Cho các mệnh đề sau:  

 (a) Thủy ph}n este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.  

 (b) Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit v| ancol có cùng C.  

 (c) Trimetylamin là một amin bậc 3.  

 (d) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala và Ala-Ala-Ala.  
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 (e) Tơ nilon-6,6 được trùng hợp bởi hexametylenđiamin v| axit ađipic.  

 (g) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa bởi oxi không khí hơn chất béo rắn.  

Số phát biểu đúng l|  

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

Câu 74: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol bằng nhau (M là kim loại có hóa trị không đổi). Cho 6,51 gam X tác 

dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đun nóng thu được dung dịch Y và 13,216 lít hỗn khí (đktc) có khối lượng 

26,34 gam gồm NO, NO2. Thêm một lượng dung dịch BaCl2 vào dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa trắng. Kim loại 

M là  

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

Câu 75: Oxi hóa hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg bằng oxi hóa dư thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit 

Y. Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z được hỗn hợp muối khan là  

 A. 49,8 gam        B. 100,8 gam        C. 74,7 gam        D. 99,6 gam  

Câu 76: Hỗn hợp X gồm Zn và kim loại M. Cho 12,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lít khí 

(đktc) và a gam chất rắn. Mặt khác cho 12,1 gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu được 

11,2 lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính chất của kim loại M  

 A. Tan được trong dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 và KOH dư  

 B. Không tan được trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội  

 C. Tác dụng với clo và dung dịch HCl cho ra cùng một muối  

 D. Tan được trong dung dịch Fe(NO3)2  

Câu 77: Dung dịch X chứa các ion Fe3+; NO3-; NH4+; Cl-. Chia dung dịch X thành 3 phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng 

với dung dịch NaOH dư đun nóng được 6,72 lít khí (đktc) và 21,4 gam kết tủa. Phần 2 cô cạn thu được 56,5 gam 

muối khan. Cho vào phần 3 dung dịch H2SO4 dư, dung dịch thu được có thể hòa tan tối đa m gam Cu tạo ra khí 

NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là  

 A. 35,2        B. 86,4        C. 105,6        D. 28,8  

Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn 17,96 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó 

số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) trong oxi dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung 

dịch chứa 0,48 mol Ba(OH)2 thu được 59,1 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Nếu cho 

17,96 gam X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch 

thu được chất rắn khan có khối lượng là  

 A. 11,5 gam        B. 14,25 gam        C. 12,6 gam        D. 11,4 gam  

Câu 79: Cho m gam hỗn hợp FeO, Fe3O4; Fe2O3 tan vừa hết trong V (lít) dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch 

A. Chia dung dịch A làm 2 phần bằng nhau:  

- Phần 1: Tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 

8,8 gam chất rắn  

- Phần 2: Làm mất màu vừa đúng 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M trong môi trường H2SO4 loãng dư  

Giá trị của m và V lần lượt là  

 A. 13,6 gam và 0,56 lít       B. 16,8 gam và 0,72 lít       C. 16,8 gam và 0,56 lít       D. 13,6 gam và 0,72 lít  

Câu 80: M là tripeptit, P là pentapeptit, đều mạch hở. Hỗn hợp T gồm M và P với tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3. Thủy 

phân hoàn toàn 146,1 gam T trong môi trường axit thu được 178,5 gam hỗn hợp các amino axit. Cho 146,1 gam T 

vào dung dịch 1 mol KOH và 1,5 mol NaOH, đun nóng hỗn hợp để phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn, thu 

được dung dịch X. Khối lượng các chất tan trong X là  

 A. 251,975 gam        B. 219,575        C. 294,5 gam          D. 249,5 gam  

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

51D 52D 53C 54C 55B 56A 57B 58B 59A 60D 

61C 62D 63B 64A 65A 66B 67D 68D 69C 70D 

71A 72C 73D 74B 75D 76B 77A 78C 79C 80A 
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