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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN I 

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12 – NĂM HỌC: 2019-2020 

 
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

1. Este - lipit 

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este. 

- Tính chất hóa học: Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng 

hóa). 

- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa.  

- Ứng dụng của một số este tiêu biểu. 

- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon.  

- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của este no, đơn chức. 

- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit, ... bằng phương pháp hoá học.  

- Tính khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hóa.  

- Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hóa học (tính chất chung của este và phản ứng hiđro hóa chất 

béo lỏng), ứng dụng của chất béo. 

- Cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn. 

- Viết được các phương trình hóa học minh hoạ tính chất của chất béo. 

- Phân biệt được dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hóa học. 

2. Cacbohiđrat 

- Khái niệm, phân loại cacbohiđrat.  

- Công thức cấu tạo dạng mạch hở, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan), ứng 

dụng của glucozơ.  

- Tính chất hóa học của glucozơ: Tính chất  của ancol đa chức, anđehit đơn chức, phản ứng lên men rượu. 

- Công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí ( trạng thái, màu, mùi, vị , độ tan), tính chất hóa học 

của saccarozơ, (thủy phân trong môi trường axit), quy trình sản xuất đường trắng (saccarozơ) trong công 

nghiệp.  

- Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ: Tính chất chung (thủy phân), tính chất riêng (phản ứng của hồ 

tinh bột với iot, phản ứng của xenlulozơ với axit HNO3), ứng dụng. 

- Viết các PTHH minh hoạ cho tính chất hóa học. 

- Phân biệt các dung dịch: saccarozơ, glucozơ, glixerol bằng phương pháp hóa học. 

- Tinh khối lượng glucozơ thu được từ phản ứng thủy phân các chất theo hiệu suất. 

- Viết được các PTHH chứng minh tính chất hoá học của glucozơ. 

- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng. 

B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  

Nội dung KT 
Mức độ nhận thức  

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng Vận dụng cao 

1-Este - Lipit 3 3 2 2 

2-Mối liên hệ giữa HC và một số dẫn xuất 1  1  

3- Cacbohiđrat 3 3 2 
1 

4-Tổng hợp kiến thức  1 1 

5- Thực hành 1 1   

Tổng số câu 8 8 6 3 

Tổng số điểm 3,2 3,2 2,4 1,2 

C. ĐỀ THAM KHẢO 
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Trường THPT Phan Châu Trinh            KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I – NĂM HỌC 2019-2020 

 Tổ Hóa học MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 

======================================================================== 

Câu 1: Metyl axetat có công thức cấu tạo là 

   A. HCOOCH3.            B. CH3COOCH3.             C. C3H7COOCH3.             D. C2H5COOH. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Dầu ăn và dầu bôi trơn máy đều là chất béo. 

B. Chất béo là hợp chất thuộc loại trieste. 

C. Chất béo chứa gốc axit béo không no thường ở trạng thái lỏng. 

D. Chất béo không tan trong nước. 

Câu 3: Dung dịch đường dùng để tiêm hoặc truyền vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là 

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

Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? 

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

Câu 5: Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit thu được sản phẩm  

A. chỉ có ancol etylic. B. gồm glucozơ và fructozơ. 

C. chỉ có glucozơ. D. chỉ có fructozơ. 

Câu 6: Thuốc thử dùng để phân biệt xenlulozơ và tinh bột là 

A. dung dịch axit sunfuric. B. dung dịch kiềm. 

C. dung dịch iot. D. nước. 

Câu 7: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là 

A. CnH2n+2O2 (n 2). B. CnH2nO2 (n 2). 

C. CnH2nO  (n 2). D. CnH2n–2O2 (n 2). 

Câu 8: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và 

A. phenol. B. glixerol. C. ancol đơn chức. D. este đơn chức. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit đều là phản ứng thuận nghịch. 

B. Các este có phân tử khối nhỏ thì dễ tan trong nước. 

C. Các este đều phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng. 

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit đều là phản ứng một chiều. 

Câu 10: Vinyl axetat có công thức cấu tạo là 

A. CH3-COO-CH2-CH=CH2. B. CH3-CH2-COO-CH=CH2. 

C. CH2=CH-COO-CH3. D. CH3-COO-CH=CH2. 

Câu 11: Cho các chất có công thức cấu tạo thu gọn sau: CH3COOC2H5 (1), CH3OOCCH3 (2), HCOOH (3), 

CH3CH(COOCH3)2 (4). Những chất thuộc loại este là: 

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

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất một số tơ nhân tạo. 

B. Saccarozơ được dùng trong công nghiệp tráng gương. 

C. Glucozơ được dùng trong công nghiệp sản xuất saccarozơ. 

D. Tinh bột được dùng trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo. 

Câu 13: Cho các chất: saccarozơ, tinh bột, glucozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là 

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

Câu 14: Để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ dùng thuốc thử là  

A. dung dịch AgNO3/NH3. B. H2 (Ni, t
o
). 

C. nước Br2. D. Cu(OH)2/NaOH. 
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Câu 15: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic. Công thức cấu tạo 

của X là 

A. CH3COOC2H5. B. C2H3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. 

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức cần vừa đủ V lít O2 (đktc) thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 

mol H2O. Giá trị của V là (Cho C=12, H=1, O=16) 

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72. 

Câu 17: Dãy gồm các chất đều tham gia phản ứng tráng bạc là: 

A. Glucozơ, fructozơ, axit fomic, anđehit axetic. 

B. Glucozơ, fructozơ, etyl fomat, saccarozơ. 

C. Fructozơ, etyl fomat, glixerol, anđehit axetic. 

D. Glucozơ, glixerol, fructozơ, axit fomic. 

Câu 18: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là: 

A. Glucozơ, glixerol, axit axetic. B. Glucozơ, natri axetat. 

C. Glucozơ, glixerol, ancol etylic. D. Glucozơ, glixerol, etyl axetat. 

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Công thức 

phân tử của X là (Cho C=12, H=1, O=16) 

A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2. 

Câu 20: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 43,2 gam Ag. Nếu lên men rượu hoàn toàn m gam 

glucozơ rồi cho toàn bộ khí CO2 tạo thành vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là (Cho C=12, 

H=1, O=16, Ag=108) 

A. 20 gam. B. 40 gam. C. 80 gam. D. 60 gam. 

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam một este đơn chức X thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Công 

thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho C=12, H=1, O=16) 

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

Câu 22: Cho các chất sau: CH3CHO, CH3OH, CH3COONH4, CH3COONa. Số chất có thể chuyển hóa thành 

CH3COOH bằng một phản ứng là 

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

Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% có vài giọt H2SO4 loãng, thu được dung 

dịch X. Thêm NaHCO3 vào dung dịch X đến khi ngừng thoát khí rồi cho tiếp dung dịch AgNO3 trong NH3 

dư và đun nhẹ đến phản ứng hoàn toàn. Số gam Ag thu được là (Cho C=12, H=1, O=16, Ag=108, N=14) 

A. 3,375. B. 6,75. C. 11,25. D. 13,5. 

Câu 24: X là hợp chất hữu cơ đơn chức chứa C, H, O có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,75. X mạch hở, tác 

dụng được với dung dịch NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là 

(Cho C=12, H=1, O=16) 

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

Câu 25: Cho 10,6 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, và CH3COOH  (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với 11,5 gam 

C2H5OH (có H2SO4 đặc xúc tác) thu được m gam este (hiệu suất mỗi phản ứng este hóa đều đạt 80%). Giá 

trị của m là (Cho C=12, H=1, O=16) 

A. 16,2. B. 14,08. C. 17,6. D. 12,96. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B A A B B C B B C D C C D 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

C C D A A B B C A D A D  

 

 

 

 



Trang 4/13 

Trường THPT Phan Châu Trinh            KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I – NĂM HỌC 2019-2020 

 Tổ Hóa học MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2 

======================================================================== 

Câu 1: Cho các chất: (1) H-COOH, (2) H-COO-CH3, (3) CH3COOH, (4) CH2=CH-COO-C2H5. Số chất 

thuộc loại este là 

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

Câu 2: Chất béo là trieste của 

A. glixerol với axit.  B. ancol với axit béo.   

C. glixerol với axit vô cơ. D. glixerol với axit béo. 

Câu 3: Este có tên gọi metyl acrylat là 

A. CH3COOCH3. B. HCOOCH3. C. CH3COOCH=CH2.   D. CH2=CHCOOCH3. 

Câu 4: Chất X mạch hở có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối của axit 

hữu cơ và ancol. X là 

A. ancol no đa chức. B. axit không no đơn chức. 

C. axit no đơn chức. D. este no đơn chức. 

Câu 5: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? 

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Xenlulozơ. D. Fructozơ. 

Câu 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng 

A. với Cu(OH)2.             B. đổi màu iot. C. thủy phân.     D. tráng bạc. 

Câu 7: Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit sản phẩm thu được  

A. chỉ có ancol etylic. B. glucozơ và fructozơ. C.  chỉ có glucozơ.    D. chỉ có fructozơ. 

Câu 8: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là 

A. Cu(OH)2/OH
-
.  B. dung dịch brom.  

C. dung dịch AgNO3/NH3 D. Na. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Este có thể tác dụng đồng thời với Na và dung dịch NaOH. 

B. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm là phản ứng thuận nghịch. 

C. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit luôn thu được muối và ancol. 

D. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit tương ứng. 

Câu 10: Cho các chất: CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5OH, (C17H35COO)3C3H5. Số chất phản ứng được 

với dung dịch NaOH là  

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

Câu 11: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và 

A. ancol đơn chức. B. este đơn chức. C. phenol. D. glixerol. 

Câu 12: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, ancol etylic, xenlulozơ, glucozơ, số chất hòa tan được 

Cu(OH)2/OH
-
 ở nhiệt độ thường là 

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

Câu 13: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành ancol etylic và 

A. CO2. B. H2O. C. HCOOH. D. CH3CHO. 

Câu 14: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl có thể cho dung dịch glucozơ 

phản ứng với 

A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. B. kim loại Na. 

C. Cu(OH)2/NaOH, đun nóng. D. AgNO3/NH3, t
o
. 

Câu 15: Hỗn hợp gồm 0,05 mol CH3COOC2H5 và 0,05 mol CH3COOH phản ứng vừa đủ với x mol NaOH. 

Giá trị của x là 

A. 0,4. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,1. 

Câu 16: Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Cho glucozơ hoặc fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 đều có kết tủa trắng bạc. 

B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng và làm mất màu dung dịch Br2. 

C. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2/OH
-
 ở điều kiện thường cho dung dịch xanh lam. 
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D. Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau. 

Câu 17: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C15H31COOH và C17H35COOH, số triglixerit tối 

đa thu được là 

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

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. X có công thức phân 

tử là (Cho H=1, C=12, N=14, O=16) 

A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H10O2. 

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp thu được 14,08 gam CO2 

và 9,36 gam H2O. Nếu cho X phản ứng hoàn toàn với axit axetic dư thì số gam este thu được là 

(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23) 

A. 18,24. B. 22,40. C. 16,48. D. 14,28. 

Câu 20: Đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag 

tối đa thu được là (Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Ag=108) 

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

Câu 21: Thủy phân 243 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là 

(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Ag=108) 

A. 250 gam. B. 360 gam. C. 202,5 gam. D. 270 gam. 

Câu 22: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23) 

A. 8,2 gam. B. 12,2 gam. C. 3,28 gam. D. 16,4 gam. 

Câu 23: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,8 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản 

ứng thu được khối lượng xà phòng là (Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23) 

A. 18,36 gam. B. 17,80 gam. C. 18,38 gam. D. 18,24 gam. 

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 2 hợp chất hữu cơ đơn chức (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 8 gam 

NaOH thu được 1 ancol và 2 muối của 2 axit hữu cơ. Lượng ancol trên phản ứng với Na dư thu được 2,24 lít 

khí H2 (đktc). X gồm (Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23) 

A. hai este.  B. một ancol và một este.  

C. một axit và một este.  D. một axit và một ancol. 

Câu 25: Từ 2,0 kg tinh bột chứa 19% tạp chất trơ có thể điều chế V lit  ancol etylic 40
0
. Biết ancol nguyên 

chất có khối lượng riêng 0,8g/ml và trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 10%. Giá trị của V là (Cho 

H=1, C=12, O=16) 

A. 2,5875. B. 4,8765. C. 2,875. D. 5,325. 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B D D D B C B B D A D A A 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

A D B C A C D C B A A A  
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Trường THPT Phan Châu Trinh            KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I – NĂM HỌC 2019-2020 

 Tổ Hóa học MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3 

======================================================================== 

Câu 1: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là 

 A. CnH2nO2 (n2).   B. CnH2nO (n1). C. CnH2n-2O2 (n1).    D. CnH2n+2O2 (n1). 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. 

     B. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như benzen, hexan, ... 

 C. Chất béo có gốc hiđrocacbon không no là thái rắn ở điều kiện thường. 

 D. Chất béo có tính chất hóa học của este. 

Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 

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

Câu 4: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: 

 A. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH.  

 B. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5. 

 C. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.  

 D. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5. 

Câu 5. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhóm anđehit, cho glucozơ tác dụng với 

 A. Cu(OH)2 và dung dịch AgNO3/NH3 dư. B. dung dịch Br2 và dung dịch AgNO3/NH3 dư.  

 C. H2/Ni, t
o
 và dung dịch AgNO3/NH3 dư. D. dung dịch Br2 và H2/Ni, t

o
. 

Câu 6. Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ 

 A. đơn chức. B. đa chức. C. tạp chức.   D. polime. 

Câu 7: Cacbohiđrat X tan trong nước, tạo dung dịch hòa tan Cu(OH)2 nhưng không tham gia phản ứng tráng 

gương, không làm mất màu nước Br2. X là 

 A. glucozơ.  B. fructozơ. C. tinh bột.   D. saccarozơ. 

Câu 8: Thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic là 

 A. Cu(OH)2/NaOH, t
o
.  B. quì tím.    

 C. nước Br2.   D. dung dịch AgNO3/NH3. 

Câu 9: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp hai axit béo gồm: C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste 

được tạo ra tối đa là 

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

Câu 10: Este X có công thức phân tử C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. 

Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

 A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3.  

 C. CH3COO-CH=CH2.  D. CH2=CH-COO-CH3. 

Câu 11: Khi xà phòng hóa tristearin thu được sản phẩm là 

 A. C15H31COONa và etanol.  B. C17H33COOH và glixerol. 

 C. C15H31COOH và glixerol.  D. C17H35COONa và glixerol. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?  

 A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau. 

 B. Glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2. 

 C. Glucozơ và fructozơ đều gia phản ứng tráng gương. 

 D. Glucozơ và fructozơ đều làm mất màu nước Br2. 

Câu 13. Chất thuộc loại polisaccarit là 

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

Câu 14: Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là dung dịch  

 A. I2. B. Br2.  C. AgNO3/NH3. D. vôi sữa. 

Câu 15: Cho các phát biểu sau:  

 - Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. 

 - Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. 
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 - Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. 

 - Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết 1,4-glicozit. 

 - Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. 

 - Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. 

Số phát biểu đúng là  

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

Câu 16: Để phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có thể dùng          

 A. dung dịch AgNO3/NH3, H2O, dung dịch I2. B. dung dịch AgNO3/NH3, H2O. 

 C. H2O, dung dịch I2, giấy quỳ. D. dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch I2. 

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau 

phản ứng thu được khối lượng xà phòng là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

 A. 16,68 gam.  B. 18,38 gam.  C. 18,24 gam.  D. 17,80 gam. 

Câu 18: Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 

1,3M thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

 A. etyl fomat. B. etyl axetat. C. etyl propionat. D. propyl axetat. 

Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z 

→ metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là 

 A. C2H5OH, CH3COOH.  B. CH3COOH, CH3OH.      

 C. CH3COOH, C2H5OH.       D. C2H4, CH3COOH. 

Câu 20: Đun 34,2 gam saccarozơ trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư 

dung dịch AgNO3/NH3. Nếu hiệu suất của quá trình thủy phân là 80% thì khối lượng Ag thu được là (Cho 

C=12, H=1, O=16, Ag=108, N=14) 

 A. 34,56 gam. B. 43,2 gam. C. 17,28 gam.   D. 21,6 gam. 

Câu 21: Đốt hoàn toàn một cacbohiđrat X thu được 13,44 lít CO2 (đkc) và 9,9 gam nước. X là (Cho C=12, 

H=1, O=16) 

 A.glucozơ.  B. tinh bột.  C. saccarozơ.   D. xenlulozơ. 

Câu 22: Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành ba phần bằng nhau. 

- Phần 1 tác dụng với kali dư thấy có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. 

- Phần 2 tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 (đktc) thoát ra.  

- Phần 3 thêm vài giọt dung dịch H2SO4 đặc, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản 

ứng este hóa bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23, K=39) 

  A. 8,80 gam. B. 5,20 gam. C. 10,56 gam. D. 5,28 gam. 

Câu 23: Xà phòng hóa m gam một este no, đơn chức, mạch hở X cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 1M và 

thu được (m+1,2) gam muối. Đốt cháy m gam X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X 

là (Cho C=12, H=1, O=16) 

 A. HCOOC3H7. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOCH3. 

Câu 24: X là este của một axit cacboxylic đơn chức và ancol etylic. Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam X người 

ta đã dùng 125 ml dung dịch NaOH 1M. Lượng NaOH đó dư 25% so với lượng cần thiết. Công thức cấu tạo 

của X là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

 A. HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOCH3. 

Câu 25: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra 

được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch 

NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá 

trị của m là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

A. 75,6. B. 64,8. C. 48,6. D. 56,7. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 
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Trường THPT Phan Châu Trinh            KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I – NĂM HỌC 2019-2020 

 Tổ Hóa học MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4 

======================================================================== 

Câu 1: Tên gọi của este có công thức cấu tạo thu gọn C6H5COO-CH=CH2 là  

 A. phenylvinylat.          B. vinylbenzoat.                     C. etyl vinylat.                  D. vinyl phenylat. 

Câu 2: Glucozơ là hợp chất thuộc loại 

    A. đơn chức.                   B. đa chức.                            C. tạp chức.                       D. polime. 

Câu 3: Glucozơ không phản ứng với 

    A. H2/Ni                         B. Dung dịch AgNO3/NH3    C. Cu(OH)2                       D.  dd NaOH  

Câu 4: Nhóm mà tất cả các chất đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 là:  

    A. C2H2, C2H5OH, HCOOH, glucozơ.                          B. C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO, C2H2. 

    C. C2H2, C2H4, C2H6, HCHO.                                       D. Glucozơ, HCOOH, C2H2, CH3CHO.   

Câu 5: Để nhận biết 2 dung dịch riêng biệt ancol etylic và saccarozơ dùng thuốc thử là 

   A. Cu(OH)2. B. Na.      C. Dung dịch AgNO3/NH3.             D. CH3OH. 

Câu 6: Thực hiện phản ứng nào sau đây để tráng ruột phích?      

     A. C2H2 với dung dịch AgNO3/NH3.                    B. HCHO với dung dịch AgNO3/NH3. 

     C. HCOOH với dung dịch AgNO3/NH3.                      D. Glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3.       

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

    A. Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn. 

    B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng. 

    C. Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành mỡ động vật rắn. 

    D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. 

Câu 8: Dầu chuối là isoamylaxetat được điều chế từ 

A. C2H5COOH, C2H5OH.       B. (CH3)2CHCH2OH, CH3COOH. 

C. CH3OH, CH3COOH.       D. CH3COOH, (CH3)2CHCH2CH2OH                 

Câu 9: Phản ứng chuyển glucozơ và fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là phản ứng 

    A. với Cu(OH)2.                                   B. tráng gương.                  

    C. với dung dịch brom.                                  D. với Na. 

Câu 10: Dung dịch X có các các tính chất sau 

- Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. 

- Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. 

- Làm mất màu dung dịch brom. 

 X chứa chất tan nào trong các chất sau đây? 

   A. Hồ tinh bột.                 B. Saccarozơ.                      C. Glucozơ. D. Fructozơ. 

Câu 11: X là một gluxit có phản ứng thủy phân: X + H2O 
+H  Y + Z (Y, Z là đồng phân của nhau). X là 

   A. (C6H10O5)n.                 B. C2H5OH.                 C. C6H12O6.                            D. C12H22O11.    

Câu 12: Cho các chất sau: CH3COOCH3 (1),  HCOOC2H5 (2),  CH3CHO (3),  CH3COOH (4). Chất tác 

dụng với NaOH cho sản phẩm CH3COONa là 

   A. (1), (3), (4).                 B. (3), (4).                           C. (1), (4).                               D. (4). 

Câu 13: Cho chuyển hóa sau: C2H2  X Y  Z  CH3COOC2H5 . X, Y, Z lần lượt là: 

   A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH.       B. CH3CHO, C2H4, C2H5OH. 

   C. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.      D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. 

Câu 14: Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic và axit oleic. Số công 

thức cấu tạo của các trieste có thể có trong loại sơn trên là 

A. 6.  B. 18.       C. 8.                D. 12. 

Câu 15: Đun este X (C6H12O2) với dung dịch NaOH thu được một ancol Y không bị oxi hóa bởi CuO. X là 

    A. isopropyl propionat.   B. isopropyl axetat.         C. butyl axetat.      D. tert-butyl axetat. 

 Câu 16: Este X (C4H8O2) thỏa mãn các điều kiện: X  
 HOH ,2  Y1  +  Y2, Y1   xtO ,2

  Y2. X có tên là 

    A. isopropyl fomat.      B. propyl fomat.           C. metyl propionat. D. etyl axetat. 
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Câu 17: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

    A. 8,2.                              B. 10,2.                            C. 29,8.                          D. 21,8. 

Câu 18: Phân tích m gam một cacbohiđrat X (khối lượng mol là 180 gam) được kết quả thành phần khối 

lượng C:H:O = 6: 1: 8. X là (Cho C=12, H=1, O=16) 

    A. saccarozơ.                    B. glucozơ.                        C. glucozơ hoặc fructozơ.  D. tinh bột. 

Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam 

muối của một axít béo no Y. Y là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

    A. axit axetic.                    B. axit panmitic.                C. axit oleic.                        D. axit steric. 

Câu 20: Trong quá trình sản xuất đường glucozơ thường còn lẫn khoảng 10% tạp chất không tham gia phản 

ứng tráng bạc. Cho m gam đường glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 

gam Ag. Giá trị của m là (Cho C=12, H=1, O=16, N=14, Ag=108)         

    A. 9.                                  B. 10.                                 C. 18.                                    D. 20. 

Câu 21: Khi đun nóng a kg glixerol tristearat với dung dịch chứa b kg NaOH thu được 1 tấn natri stearat. 

Biết sự hao hụt trong sản xuất là 20%. Giá trị của a và b lần lượt là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

    A. 121,187 và 16,34.        B. 1211,87 và 16,34.         C. 121,187 và 163,4.             D. 1211,87 và 163,4.  

Câu 22: Khối lượng thuốc súng không khói xenlulozơ trinitrat có thể được sản xuất từ axit nitric dư và 2 tấn 

xenlulozơ với hiệu suất phản ứng 60% là (Cho C=12, H=1, O=16, N=14) 

    A. 1,84 tấn.                       B. 3,67 tấn.                  C. 2,2 tấn.                            D. 1,1 tấn.   

Câu 23: Thủy phân 0,01 mol este X của một ancol đa chức với một axit đơn chức cần vừa đủ 1,2 gam 

NaOH. Mặt khác, thủy phân 6,35 gam X thì cần 3 gam NaOH và thu được 7,05 gam muối. Công thức cấu 

tạo của X là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

    A. (CH3COO)3C3H5.         B. (C2H3COO)3C3H5.        C. C3H5(COOCH3)3.           D. C3H5(COOC2H3)3.   

Câu 24: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 

40,5 gam tinh bột (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn) thì thể tích không khí (đktc) cần dùng là (Cho C=12, 

H=1, O=16) 

    A. 115000 lít.                    B. 120000 lít.                  C. 112000 lít.                D. 118000 lít. 

Câu 25: Dùng 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men điều chế ancol etylic.Trong quá trình sản xuất hao 

hụt mất 5%. Biết khối lượng riêng của ancol là 0,8 g/ml. Thể tích ancol 40
0
 thu được là (Cho C=12, H=1, 

O=16) 

    A. 16,33 lít.                     B. 15,2 lít.                   C. 13,66 lít.     D. 12,5 lít. 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 4 
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Trường THPT Phan Châu Trinh         KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I – NĂM HỌC 2019-2020 

 Tổ Hóa học MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5 

======================================================================= 

Câu 1: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là 

 A. CnH2nO2 (n2).  B. CnH2nO (n1). C. CnH2n-2O2 (n1).    D. CnH2n+2O2 (n1). 

Câu 2: Este metyl acrilat có công thức là 

 A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3. 

Câu 3: Công thức nào sau đây là của chất béo ? 

 A. C3H5(COOC15H31)3. B. C3H5(OCOC4H9)3. C. C3H5(COOC17H35)3. D. C3H5(OCOC17H33)3 

Câu 4: Anđehit    

 A. chỉ có tính khử.  B. chỉ có tính oxi hóa.               

 C. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.         D. không có tính oxi hóa, không có tính khử. 

Câu 5: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có 5 nhóm OH là 

 A. tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 đun nóng.  

 B. tác dụng với Na cho số mol khí gấp 2,5 lần số mol glucozơ. 

 C. tạo dung dịch phức xanh lam với Cu(OH)2 theo tỉ lệ 1 :5 

 D. tạo ra este chứa 5 gốc axit trong phân tử. 

Câu 6: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? 

 A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n. 

Câu 7: Saccarozơ không có phản ứng nào sau đây? 

 A. Phản ứng thủy phân.            B. Phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. 

 C. Phản ứng tráng gương.          D. Phản ứng với H2SO4 đậm đặc, đun nóng. 

Câu 8: Khi để rơi dung dịch H2SO4 đặc vào vải bông thì vải bị đen và thủng vì 

 A. H2SO4 đốt cháy vải.  B. H2SO4  chiếm nước của vải. 

 C. H2SO4 nhuộm vải.  D. H2SO4 thủy phân vải. 

Câu 9: Chất hữu cơ thu được khi cho ancol metylic tác dụng với axit fomic (có mặt H2SO4 đặc) là 

 A. metyl axetat. B. etyl fomat. C. metyl fomic. D. metyl fomat. 

Câu 10: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công 

thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là 

 A. CH3COOC2H5. B. HCOOC3H5. C. HCOOC3H7. D. C2H5COOCH3. 

Câu 11: Cho sơ đồ sau: X    Y  X M (C4H8O2). M có thể là 

 A. etyl axetat.               B. metyl propionat.      C. propyl fomat.      D. axit butyric. 

Câu 12: Dung dịch X có các các tính chất sau 

- Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.       

- Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. 

- Làm mất màu dung dịch brom. 

 X chứa chất tan nào trong các chất sau đây? 

 A. Hồ tinh bột. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Fructozơ. 

Câu 13: Tinh bột và xenlulozơ là 

 A. monosaccarit. B. đisaccarit. C. đồng đẳng. D. Polisaccarit. 

Câu 14: Thứ tự tăng dần về độ ngọt của các chất từ trái sang phải là 

 A. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ. B. Fructozơ, glucozơ, saccarozơ.  

 C. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ. D. Saccarozơ, fructozơ, glucozơ. 

Câu 15: Saccarozơ và glucozơ đều có 

 A. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. 

 B. Phản ứng với dung dịch NaCl. 

 C. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. 

 D. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

Câu 16: Nhận xét nào sau đây không đúng? 

 A. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ thì có vị ngọt. 
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 B. Nồng độ glucozơ trong máu người cao hơn 0,1% thì bị bệnh tiểu đường. 

C. Nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột xuất hiện màu xanh.  

 D. Nước ép quả táo chín cho phản ứng tráng gương. 

Câu 17: Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 

cô cạn dung dịch được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là (Cho C=12, H=1, O=16, Na=23) 

 A. 21,8. B. 14,2. C. 19,8. D. 21,6. 

Câu 18: Số đồng phân đều là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H8O2 tác dụng với NaOH tạo ra 

muối và ancol là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 7. 

Câu 19: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là (Cho C=12, H=1, O=16) 

 A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. 

Câu 20: Thủy phân 0,3 mol tinh bột cần 1200 mol nước. Số mắt xích của tinh bột là 

 A. 3000. B. 4000. C. 5000. D. 4500. 

Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit vừa đủ ta thu 

được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 dư vào X và đun nhẹ, thu được khối lượng Ag tối đa là (Cho 

C=12, H=1, O=16, Ag=108) 

 A. 13,5 gam. B. 6,5 gam. C. 6,25 gam. D. 8 gam. 

Câu 22: Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 ZYX
)t,SOH(OH)t,PbCO/Pd(HOH 0

422
0

322    


. Tên 

gọi của X và Z lần lượt là 

 A. axetilen và ancol etylic.  B. axetilen và etylen glicol. 

 C. etan và etanal.  D. etilen và ancol etylic. 

Câu 23: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 10,6 gam hỗn hợp X tác dụng 

với 11,5 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng 

este hoá đều bằng 50%). Giá trị của m là (Cho C=12, H=1, O=16) 

 A. 17,6. B. 8,80. C. 8,1. D. 16,20. 

Câu 24: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch 

nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,6 gam so với khối 

lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là (Cho C=12, H=1, O=16, Ca=40) 

 A. 11,25.                      B. 7,2.                          C. 9,0.                          D. 15,0. 

Câu 25: Este X có các đặc điểm sau: 

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau. 

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên 

tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). 

Phát biểu không đúng là 

 A. X thuộc loại este no, đơn chức. 

 B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. 

 C. Chất Y tan vô hạn trong nước. 

 D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170
o
C thu được anken. 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A A D C D A C B D A A C D 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

A C C A C A B A A C A D  
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Trường THPT Phan Châu Trinh                    KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN I – NĂM HỌC 2018-2019 

                Tổ Hóa học                                                                 MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 

 ĐỀ CHÍNH THỨC                                          Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

              

Họ tên học sinh: .............................................................. Lớp: .................  

Phòng kiểm tra: ................  Giám thị: ....................................................... 

================================================================================ 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1, C=12, O=16, Na=23, K=39, Ca=40, Ag=108. 

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? 

A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Glixerol. D. Tinh bột. 

Câu 2: Số nguyên tử hiđro trong phân tử etyl axetat là 

A. 6. B. 10. C. 8. D. 4. 

Câu 3: Xà phòng hóa HCOOCH3 bằng dung dịch KOH thu được ancol metylic và 

A. natri fomat. B. axit fomic. C. kali axetat. D. kali fomat. 

Câu 4: Este nào sau đây có 2 liên kết C=C trong phân tử? 

A. Metyl acrylat. B. Vinyl acrylat. C. Vinyl axetat. D. Triolein. 

Câu 5: Sản xuất thuốc súng không khói dựa vào phản ứng của xenlulozơ với 

A. HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc). B. CH3COOH. 

C. (CH3CO)2O. D. CS2/NaOH. 

Câu 6: Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thì thấy dung dịch có màu 

A. vàng lục. B. da cam. C. nâu đỏ. D. xanh tím. 

Câu 7: Chất nào sau đây không thể điều chế từ CH3CHO bằng một phản ứng? 

A. CH3COOH. B. CH3COOC2H5. C. CH3COONH4. D. CH3CH2OH. 

Câu 8: Chất không tan được trong nước là 

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

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở nhiệt độ thường, triolein là chất béo ở trạng thái lỏng. 

B. Etyl axetat tan tốt trong nước ở điều kiện thường. 

C. Hiđro hóa hoàn toàn triolein thu được tripanmitin. 

D. Xà phòng hóa metyl axetat thu được axit axetic. 

Câu 10: a mol este X tác dụng tối đa với 2a mol NaOH tạo ra 2 muối. X là 

A. (C17H35COO)3C3H5. B. CH3OOC-CH2-COOC2H5. 

C. CH3COOC6H5 (C6H5-: phenyl). D. CH3COO-CH=CH2. 

Câu 11: Cho các chất sau: axit benzoic, etyl propionat, tripanmitin, vinyl fomat. Số chất tác dụng với dung dịch 

NaOH đun nóng là 

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

Câu 12: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? 

A. Đun sôi hỗn hợp tristearin và dung dịch NaOH. 

B. Sục khí H2 (xúc tác Ni) vào bình kín chứa triolein đun nóng. 

C. Nhỏ dung dịch AgNO3/NH3 vào ống nghiệm đựng etyl axetat. 

D. Nhỏ dung dịch nước brom vào ống nghiệm đựng vinyl axetat. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn cacbohiđrat X thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. X là 

A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. saccarozơ. D. fructozơ. 

Câu 14: Cho các chất sau: xenlulozơ, glucozơ, triolein, metyl propionat. Số chất bị thủy phân trong môi trường 

axit là 

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

Câu 15: Dung dịch saccarozơ và glucozơ đều 

A. có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. 

B. hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

C. phản ứng với dung dịch NaCl. 

D. làm mất màu nước brom. 

Câu 16: Cho các phát biểu sau: 

(1) Công thức cấu tạo dạng mạch hở của fructozơ là CH2OH[CHOH]4CHO. 

(2) Fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. 

Mã đề: 132 
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(3) Trong công nghiệp, glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân chất béo. 

(4) Saccarozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 17: Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X 

phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

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

Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng sau: 

CH3CHO 3 3
0

AgNO /NH

t
  Muối X  HClAxit cacboxylic Y 3

0

CH OH

xt, t


Este Z 

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Y và Z đều tác dụng với NaOH ở điều kiện thích hợp. 

B. Z là este no, đơn chức, mạch hở. 

C. Đốt cháy hoàn toàn a mol Z cần vừa đủ 3a mol O2. 

D. Từ Z, bằng một phản ứng có thể điều chế Y. 

Câu 19: Dẫn khí hiđro dư vào dung dịch chứa 7,2 gam glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), sau khi phản ứng hoàn 

toàn thu được m gam sobitol. Giá trị của m là 

A. 7,32. B. 7,36. C. 7,28. D. 7,24. 

Câu 20: Đun nóng este X với dung dịch NaOH thu được HCOONa và C2H5OH. Đốt cháy hoàn toàn 11,1 gam X 

thu được m gam H2O. Giá trị của m là 

A. 3,6. B. 8,1. C. 5,4. D. 2,7. 

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X gồm ancol etylic, anđehit axetic và axit axetic thu được V lít 

CO2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 5,376. B. 10,752. C. 8,064. D. 2,688. 

Câu 22: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X, số nguyên 

tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng KOH dư thu được 9,3 gam 

etylen glicol. Giá trị của m là 

A. 39,6. B. 19,8. C. 29,7. D. 9,9. 

Câu 23: Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 

19,36 gam E cần vừa đủ 135 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T 

gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 7,616 lít khí CO2 (đktc) và 9,18 gam 

H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 27,0. B. 18,3. C. 13,8. D. 20,7. 

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH và RCOOC2H5 thu được 4,256 lít CO2 (đktc) và 

2,52 gam H2O. Mặt khác, 2,08 gam X phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 0,46 gam ancol và 

m gam muối. Giá trị của m là 

A. 2,35. B. 4,70. C. 2,62. D. 5,24. 

Câu 25: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất cả quá trình là 60%. Lượng CO2 sinh ra được 

hấp thụ hoàn toàn vào 125 ml dung dịch NaOH 2M thu được NaHCO3 và Na2CO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1:2). Giá 

trị của m là 

A. 12,15. B. 20,25. C. 18,75. D. 7,29. 

 

----------- HẾT ---------- 
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