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A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

Chương 1. Este - Lipit 

1. Este: khái niệm, danh pháp, tính chất, điều chế và ứng dụng 
- Khái niệm: theo cơ chế phản ứng este hóa và theo quan điểm este là dẫn xuất của axit cacboxylic (thay 
nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR) 
- Danh pháp: tên gốc hiđrocacbon (R’) + tên gốc axit (RCOO) đuôi “at” 
- Tính chất vật lý: trạng thái, tỷ khối, tính tan, nhiệt độ sôi, mùi đặc trưng. 
- Tính chất hóa học của este: phản ứng thủy phân. 
- Điều chế: bằng phản ứng este hóa, anhiđrit axit + phenol 
- Ứng dụng. 

2. Lipit: khái niệm, tính chất và ứng dụng của chất béo 
- Khái niệm về Lipit 
- Chất béo: Khái niệm. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học (phản ứng thủy phân, phản ứng xà phòng hóa, 
phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng.) 

Chương 2. Cacbohiđrat 

1. Khái niệm về cacbohiđrat. Glucozơ 
- Trạng thái tự nhiên. Cấu tạo phân tử. Tính chất vật lý. 
- Tính chất hóa học: Tính chất ancol đa chức, tính chất anđehit đơn chức, phản ứng lên men. 
- Ứng dụng và điều chế.  
- Đồng phân của glucozơ: Fructozơ. (chú ý phản ứng chuyển hoá Fructozơ và Glucozơ) 

2. Saccarozơ 
- Trạng thái tự nhiên. Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí. 
- Tính chất hóa học: Phản ứng với Cu(OH)2. Phản ứng thuỷ phân. 

3. Tinh bột 
- Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí. 
- Tính chất hóa học: Phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu với iot. 
- Ứng dụng. 

4. Xenlulozơ 
- Trạng thái tự nhiên. Cấu trúc phân tử. Tính chất vật lí. 
- Tính chất hóa học: Phản ứng thuỷ phân, phản ứng với axit nitric. 
- Ứng dụng. 

Chương 3. Amin - Amino axit - Protein 

1. Amin 
- Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp và tính chất vật lí. 
- Cấu tạo phân tử và tính chất hoá học: tính bazơ, phản ứng thế ở nhân thơm của anilin. 

2. Amino axit 
- Khái niệm, danh pháp. Cấu tạo phân tử. Tính chất vật lí. 
- Tính chất hóa học: Tính chất lưỡng tính, tính bazơ của dung dịch amino axit, phản ứng riêng của nhóm  
-COOH: phản ứng este hóa, phản ứng trùng ngưng. 
- Ứng dụng. 

3. Peptit và Protein 
- Peptit: khái niệm. tính chất hóa học (phản ứng thủy phân, phản ứng màu biure). 
- Protein: khái niệm, cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học (tương tự như peptit), vai trò của 
protein đối với sự sống 

Chương 4. Polime và vật liệu polime 

1. Đại cương về polime 
- Khái niệm, tên gọi và cách phân loại theo nguồn gốc. 
- Đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lý của polime. 
- Các phương pháp điều chế polime: phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng. 

2. Các vật liệu polime 



- Chất dẻo: Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit. Một số polime dùng làm chất dẻo (PE, PVC, PPF, 
poli(metyl metacrylat). 
- Tơ: Khái niệm và phân loại. Một số loại tơ thường gặp (tơ nilon - 6,6 ; tơ nitron) 
- Cao su: Khái niệm. Hai loại cao su: cao su thiên nhiên (nguồn gốc, cấu tạo, tính chất và ứng dụng); cao 
su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S và cao su buna-N) 

Chương 5. Đại cương về kim loại 
- Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn.  
- Tính chất vật lí của kim loại: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính 
cứng. 
- Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit loãng 
(HCl, H2SO4) và với dung dịch axit đặc (HNO3, H2SO4), tác dụng với dung dịch muối, tác dụng với nước. 
- Cặp oxi hóa - khử của kim loại. So sánh tính chất của các cặp oxi hóa - khử. Dãy điện hóa của kim loại, ý 
nghĩa của dãy điện hóa của kim loại. 
 
B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 

30 câu trắc nghiệm khách quan   



 
C. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO 

ĐỀ 1 
    
Câu 1: Hiện nay, để điều chế PVC trong công nghiệp người ta đi từ nguyên liệu đầu tiên là 

A. etilen. B. metan. C. axetilen. D. propan. 
Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Dầu mỡ dùng để bôi trơn là một loại chất béo. 
B. Chất béo là tên gọi chung cho các loại lipit. 
C. Hòa tan chất béo rắn trong dung môi hữu cơ thu được chất béo lỏng. 
D. Đun chất béo với dung dịch NaOH thu được sản phẩm hòa tan Cu(OH)2. 

Câu 3: Cơ thể con người có thể tiêu hóa được bao nhiêu chất trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh 
bột, xenlulozơ? 

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 
Câu 4: Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25M. Cô cạn dung dịch sau 
phản ứng thu được 1,935 gam muối khan. Phân tử khối của X là 

A. 159. B. 157. C. 149. D. 147. 
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chất béo bị thủy phân trong môi trường kiềm thu được muối và ancol. 
B. Thủy phân este no, mạch hở trong môi trường axit thu được axit và ancol. 
C. Một số este no, mạch hở phản ứng với dung dịch NaOH không tạo ra muối và ancol. 
D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

Câu 6: Các aminoaxit đều 
A. có phản ứng với Cu(OH)2. 
B. tham gia phản ứng trùng ngưng tạo ra polipeptit. 
C. tan trong nước tạo dung dịch có pH < 7. 
D. phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. 

Câu 7: Metyl propionat là tên của hợp chất có công thức 
A. C3H7COOCH3. B. C2H5COOH. C. HCOOCH3. D. C2H5COOCH3. 

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? 
A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Tinh bột tan nhiều trong nước. 
B. Tinh bột có thể dùng làm thực phẩm. 
C. Hồ tinh bột làm cho dung dịch iot hóa xanh. 
D. Tinh bột tham gia phản ứng thủy phân tạo glucozơ. 

Câu 10: Có bao nhiêu chất thuộc loại protein trong các chất sau: tơ tằm, tơ nhện, tóc, da? 
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 11: Trong các chất sau: glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ. Có bao nhiêu chất trong một phân tử 
có 6 nguyên tử cacbon? 

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 
Câu 12: Chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2. Số đồng phân cấu tạo của X 
tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. 
Câu 13: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? 

A. Polietilen. B. Nilon-6,6. C. Poli(vinyl clorua). D. Polistiren. 
Câu 14: Chất nào sau đây khi thủy phân tạo sản phẩm có fructozơ? 

A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ. 
Câu 15: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là 

A. 1 hoặc 2. B. 2. C. 3. D. 1. 
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Anilin ít tan trong nước. B. Metylamin dễ tan trong nước. 
C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn etylamin. D. Các amin đều phản ứng với dung dịch HCl. 

Câu 17: Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol Cu và 0,2 mol Fe phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 
0,25 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tổng khối lượng các muối trong dung dịch sau phản ứng là 



A. 67,3 gam. B. 64,2 gam. C. 52,8 gam. D. 76,6 gam. 
Câu 18: Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử là: 

A. K, Cu, Zn. B. Zn, Cu, K. C. K, Zn, Cu. D. Cu, K, Zn. 
Câu 19: Một amin đơn chức trong phân tử  có chứa  15,05%  nitơ về khối lượng. Công thức phân tử của 
amin là 

A. CH5N. B. C6H7N. C. C4H9N. D. C2H5N. 
Câu 20: Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu 

A. nâu đỏ. B. xanh. C. trắng. D. trắng keo. 
Câu 21: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam 
muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai 
este đó là 

A. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. 
C. HCOOCH3 và HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. 

Chuẩn chưa học Câu 22: Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0,5M một thời gian thu được 1,12 lít khí 
(đktc) tại anot. Khối lượng kim loại bám vào catot là 

A. 25,6 gam. B. 6,4 gam. C. 12,8 gam. D. 8,0 gam. 
Câu 23: Dãy nào sau đây chỉ gồm các vật liệu polime? 

A. Giày da, dép nhựa, bao nilon. B. Giấy vở, đĩa CD, ly thủy tinh. 
C. Dây thun, bàn gỗ, đồ gốm. D. Lốp cao su, áo len, chén sứ. 

Câu 24: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, hồ tinh bột, glixerol. Số dung dịch phản ứng được với 
Cu(OH)2

 
ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là 

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 
Câu 25: Chất nào sau đây không thể tạo thành este đơn chức bằng một phản ứng? 

A. C2H5COOH. B. C2H5OH. C. NH2CH2COOH. D. HCOOH. 
Câu 26: Hiện tượng nào sau được đây mô tả không đúng? 

A. Đun nóng lòng trắng trứng thấy có hiện tượng đông tụ. 
B. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch glyxin thì quỳ tím chuyển sang hồng. 
C. Da tay bị dính dung dịch NaOH sẽ bị ăn mòn. 
D. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào ruột bánh mì thấy xuất hiện màu xanh tím. 

Câu 27: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2

 
(đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là 

A. 2,0. B. 2,2. C. 6,4. D. 8,5. 
Câu 28: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? 

A. Phenylamoni clorua. B. Glyxin. 
C. Anilin. D. Etylamin. 

Câu 29: Cho các dung dịch sau: CuSO4, FeSO4, H2SO4 loãng, MgSO4; có bao nhiêu dung dịch phản ứng 
với Fe? 

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 
Câu 30: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, 
vừa phản ứng được với dung dịch HCl? 

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

 
ĐỀ 2 

 
Câu 1. Amin nào dưới đây có lực bazơ mạnh nhất? 
 A. (CH3)2NH. B.  C6H5-NH2. C. (C2H5)2NH. D. CH3NH2.  
Câu 2. Dung dịch X có các các tính chất sau: 

- Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh đặc trưng.               
- Không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.  
- Tham gia phản ứng thủy phân khi có xúc tác là axit hoặc enzim. 

Dung dịch X chứa chất tan nào trong các chất dưới đây? 
 A. Fructozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Hồ tinh bột.  
Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng? 



 A. Polime thường được điều chế từ phản ứng trùng hợp và trùng ngưng. 
 B. Hệ số polime hóa càng lớn, phân tử khối của polime càng cao.  
 C. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường. 
 D. Hầu hết polime là chất rắn, không bay hơi và có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
Câu 4. Để tách anilin và benzen ra khỏi hỗn hợp người ta dùng lần lượt  
 A. dung dịch H2SO4, dung dịch BaCl2. B. dung dịch HCl, dung dịch NaOH. 
 C. H2O, dung dịch Br2.  D. dung dịch Br2, kim loại Zn. 
Câu 5. Trong các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon - 6,6, tơ nitron, tơ xenlulozơ axetat. Số loại tơ tổng 
hợp là 
 A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 
 Câu 6. Axit α-aminocaproic không tham gia phản ứng  
 A. trùng hợp.  B. với dung dịch Ba(OH)2.      
 C. với dung dịch  HCl.  D. trùng ngưng.           
Câu 7. Cho 0,1 mol X có công thức H2NCxHyCOOH phản ứng hết với dung dịch HCl tạo dung dịch chứa 
11,15 gam muối. X là  
 A. Axit aminoetanoic.  B. axit 2-amino-3-metylbutanoic. 
 C. axit 2-aminopropanoic.  D. axit 2-amino-3-phenylpropanoic.  Câu 8. 
Cho trật tự dãy điện hóa : Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag. Cặp chất nào sau đây không xảy 
ra phản ứng? 
 A. Zn và  Fe2+. B. Fe2+ và Ag+. C. Zn và Cu2+. D. Fe2+ và Cu2+.  

Câu 9. Trong các chất sau: CH3-CH2-COOH; C6H5-CH(NH2)-COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)COOH; H2N-
CH2-CH2-CH2-CH(NH2)COOH; CH3-NH-CH2-CH3; H2N-CH2-COOH.  
Số chất thuộc loại aminoaxit là  
 A. 6.                         B. 5.                C. 3.                         D. 4.                   
Câu 10. Chất nào sau đây không phải este? 
 A. Etyl propionat. B. Metyl etylat C. Etyl axetat. D. Metyl fomat. 
 Câu 11. X và Y là kim loại trong số các kim loại sau : Al, Fe, Na, Cu, Zn. 
- X tan trong dung dịch HCl, dung dịch HNO3 đặc nguội, không tan trong H2O. 
- Y không tan trong dung dịch HCl, tan trong dung dịch AgNO3 và dung dịch HNO3 đặc, nguội. X và Y lần 
lượt là 
 A. Fe và Cu. B. Zn và Cu. C. Fe và Na. D. Al và Cu.  
Câu 12. Để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, người ta  
 A. xà phòng hóa chất béo lỏng bằng dung dịch NaOH.  
 B. hiđro hóa chất béo lỏng.  
 C. cô cạn chất béo lỏng ở nhiệt độ cao.  
 D. làm lạnh chất béo lỏng ở nhiệt độ thấp.  
 Câu 13. Trong số các phát biểu sau về anilin: 

(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl. 
(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím. 
(3) Có thể dùng Na để phân biệt 2 dung dịch anilin và phenol đựng riêng biệt. 
(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen. 

Các phát biểu đúng là 
 A. (1), (2), (4). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (3).  
 Câu 14. Khi thủy phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là 
 A. saccarozơ. B. fructozơ. C. xenlulozơ. D. glucozơ. 
 Câu 15. Thủy phân hoàn toàn 1 mol este X sinh ra 3 mol một axit cacboxylic và 1 mol một ancol. Este X 
có công thức dạng 
 A. R(COOR')3.       B. RCOOR'.       C. (RCOO)3R

'.   D. R(COO)3R
'.        

 Câu 16. Dãy kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là 
 A. Al, Mg, K, Ca. B. K, Ca, Mg, Al.  C. Al, Mg, Ca, K.  D. Ca, K, Mg, Al.  
Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn một amin được 16,8 lít khí CO2, 2,8 lít N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 
20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là 
 A. C3H9N.       B. C4H9N '.       C. C2H7N.   D. C3H7N.        
Câu 18. Để phản ứng hoàn toàn với 6,0 gam hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOCH3, khối lượng dung 
dịch NaOH 5% cần dùng là 



 A. 100 gam.           B. 80 gam. C. 40 gam. D. 60 gam. 
 Câu 19. Xenlulozơ trinitrat rất dễ cháy và nổ mạnh được dùng làm thuốc súng. Để điều chế 29,7 kg 
xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 
g/ml) cần dùng là 
 A. 1,439 lít. B. 15,000 lít.                   C. 24,390 lít. D. 14,391 lít.                                     
 Câu 20. Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 để phân biệt 2 dung dịch riêng biệt là 
 A. glucozơ và fructozơ.  B. glucozơ và andehit fomic.  
 C. saccarozơ và glucozơ.  D. natri fomiat và fructozơ. 
Câu 21. Nhận định nào sau đây không đúng? 
 A. Thủy phân đến cùng các protein đều thu được các -amino axit. 
 B. Các amino axit đều phản ứng với axit mạnh. 
 C. Các amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng đều tạo thành polipeptit. 
 D. Các amino axit đều phản ứng với bazơ mạnh. 
 Câu 22. Phương trình hóa học nào dưới đây viết không đúng? 
 A. C6H5NH2  +  3/2Br2 → C6H5NH2Br3.  
 B. nH2N-[CH2]5-COOH →

0
t (  HN-[CH2]5-CO ) n  + nH2O. 

 C. C6H5NH2  +  HCl → C6H5NH3Cl.  
 D. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4. 
 Câu 23. Cho các dung dịch sau: CuSO4, FeSO4, H2SO4 loãng và MgSO4. Số dung dịch phản ứng được với 
Al là 
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
 Câu 24. Cho m gam hỗn hợp gồm bột của hai kim loại X, Y vào dung dịch CuSO4 (dư). Kết thúc phản 
ứng thu được m gam chất rắn. Hai kim loại X, Y có thể là   
 A. Zn và Pb. B. Mg và Fe.  C. Zn và Fe.  D. Fe và Cu.   
 Câu 25. Trùng hợp monome X thu được sản phẩm có tên gọi polipropilen. X là 
 A. CH2 = CH - CH3.   B. CH2 = CH2.   
 C. ( CH2 -CH2 ) n.  D. ( CH2 - CH(CH3) ) n. 
 Câu 26. Cho cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Dãy gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron trên 
là 
 A. Ca2+, Cl , Ar. B. K+

, Cl-, Ar. C. K+, Cl, Ar.            D. Ca2+
, Cl-, Ne.           

 Câu 27. Hỗn hợp Z gồm 2 chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C4H8O2 và có cùng số mol. Cho 
1,76 gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH tạo ra 2,06 gam hỗn hợp muối. X, Y là  
 A. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3. B. C3H7COOH và C2H5COOCH3.   
 C. C3H7COOH và CH3COOC2H5. D. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3.   
 Câu 28. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối MCl2 với cường độ 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy 
khối lượng catot tăng 0,768 gam. Biết hiệu suất phản ứng điện phân là 80%, kim loại M là 
 A. Cu.                 B. Fe. C. Zn. D. Ca.                  
 Câu 29. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? 
 A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Fructozơ. D. Xenlulozơ.  
Câu 30. Cho 0,89 gam một α-aminoaxit X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 1,255 gam muối. 
Công thức cấu tạo của X là 
 A. H2N - CH2 -CH2- COOH.                               B. CH3- CH(NH2)- CH2- COOH.              
 C. C3H7- CH(NH2)- COOH.    D. CH3- CH(NH2)- COOH. 
 
 

 
ĐỀ 3 

                                                 
Câu 1. X là một α- aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm - COOH. Cho 0,89 gam X phản ứng vừa 
đủ với NaOH tạo ra 1,11 gam muối. Tên gọi của X là 
 A. axit 2-aminoaxetic.   B. axit 2-aminopropanoic.  
 C. axit 2-aminoetanoic.  D. axit 3-aminopropionic.   
 Câu 2. Từ quả đào chín người ta tách ra được chất X có công thức phân tử là C3H6O2. X có phản ứng 
tráng bạc và không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của X là: 
 A. CH3COOCH3. B. HO-CH2-CH2-CHO. C. HCOOC2H5. D. CH3CH2COOH. 



 Câu 3. Thủy tinh hữu cơ plexiglas là polime nào sau đây? 
 A. Poli(vinyl axetat) (PVA). B. Poli(metyl acrylat) (PMA).     
 C. Poli(etyl metacrylat).  D. Poli(metyl metacrylat) (PMM).  
 Câu 4. Trong các hợp chất dưới đây, hợp chất nào thuộc loại chất béo?  
 A. (C17H31COO)3C3H5.     B. (CH3COO)3C3H5.     C. (C17H35COO)2C2H4.   D. (C2H5COO)3C3H5. 
 Câu 5. Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là 
 A. màu da cam.      B. màu tím.      C. màu vàng.    D. màu đỏ. 
 Câu 6. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất lần lượt là:  
 A. Cr, Cs. B. Cr, Hg. C. W, Hg. D. W, Cs. 
 Câu 7. Alanin có công thức hóa học là 
 A. H2N-CH2-COOH.  B. H2N-CH2-CH2-COOH. 
 C. CH3-CH(NH2)-COOH.  D. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH. 
 Câu 8. Tinh bột và xenlulozơ  
 A. đều dễ tan trong nước.  B. đều làm đổi màu dung dịch iot.   
 C. khi thủy phân hoàn toàn đều tạo ra glucozơ.       D. đều có cùng cấu trúc phân tử. 
 Câu 9. Hòa tan hoàn toàn một kim loại R (hoá trị II) trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được 
dung dịch X chứa 7,2 gam muối. Để trung hoà axit dư trong dung dịch X, phải dùng hết 30 ml dung dịch 
NaOH 1M. R là 
 A. Mg. B. Be. C. Ba.  D. Ca.  
 Câu 10. Phản ứng este hóa giữa axit CH2=CH-COOH với ancol CH3OH trong điều kiện thích hợp tạo 
thành sản phẩm hữu cơ có tên gọi là 
 A. vinyl metanat. B. metyl acrylic. C. metyl vinylat.  D. metyl acrylat.  
Câu 11. Hợp chất nào dưới đây có lực bazơ yếu nhất? 
 A. Amoniac B. Anilin C. Đimetylamin     D. Metylamin 
 Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam một este Y no, đơn chức, mạch hở, thu được 9 gam H2O. Số đồng 
phân cấu tạo este của Y là  
 A. 5. B. 3. C. 4.  D. 2. 
Câu 13. Hợp chất X có công thức:                                                                                                                                   

 CH2 NHCO CH

COOH

H2N

C6H5CH2

NHCO CH

CH2

NHCO COOHCH2
 

X là 
 A. tripeptit. B. triamit. C. pentapeptit. D. tetrapeptit. 
 Câu 14. Nhận định nào sau đây không đúng? 
 A. Các dung dịch  aminoaxit đều làm quỳ tím đổi màu. 
 B. Dung dịch axit aminoetanoic tác dụng được với dung dịch HCl. 
 C. Trùng ngưng các α-aminoaxit ta được các hợp chất chứa liên kết peptit. 
 D. Các aminoaxit đều phản ứng với dung dịch NaOH. 
 Câu 15. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, phân tử gồm nhiều gốc β - glucozơ, mỗi gốc C6H10O5 
có 
 A. 5 nhóm OH. B. 3 nhóm OH. C. 4 nhóm OH. D. 2 nhóm OH. 
 Câu 16. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3

 
(đun nóng) tạo thành Ag là  

 A. C12H22O11 (saccarozơ). B. C6H12O6 (glucozơ). C. C6H5-CHO. D. C6H12O6 (fructozơ). 
 Câu 17. Hợp chất nào sau đây là muối của amin? 
        A.. CH3COONH4   B. NH2CH2COOCH3       C. CH3COOCH2NH2       D. CH3COONH3CH3  

Câu 18. Cho công thức:  NH[CH2]6CO
n

 .   Giá trị n trong công thức này không thể gọi là 

 A. độ polime hóa. B. hệ số trùng hợp. C. số mắc xích. D. hệ số polime hóa. 
 Câu 19. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam 
glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là 
 A. 20 gam.   B. 80 gam.  C. 60 gam. D. 40 gam.  
Câu 20. Lần lượt nhúng lá sắt vào dung dịch chứa một trong những chất sau: CuSO4, HNO3 (đặc, nóng), 
HCl, ZnSO4, AgNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy lá sắt ra khỏi dung dịch người ta nhận thấy số dung 
dịch thu được muối Fe (II) là 
 A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 



Câu 21. Cho các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột và fructozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân 
là  
 A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 
 Câu 22. Hòa tan hoàn toàn 1,58 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Al và Mg bằng dung dịch HCl thu được 
1,344 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là 
 A. 5,84 gam. B. 3,71 gam. C. 3,77 gam. D. 5,96 gam. 
 Câu 23. Xà phòng hoá este X có công thức phân tử C5H8O4 thu được hai ancol là metanol và etanol. Axit 
tạo nên X là 
 A. axit etanđioic. B. axit metanoic. C. axit etanoic.  D. axit propanđioic.  
 Câu 24. Phân tử khối trung bình của tơ nilon-6 là 20905. Số mắc xích trung bình trong phân tử tơ trên là 
 A. 125. B. 185. C. 150.  D. 130.  
 Câu 25. Anilin 
 A. tan nhiều trong nước.  B. có khả năng làm quỳ tím hóa xanh.     
 C. có tính bazơ mạnh hơn amoniac. D. cho kết tủa trắng với nước brom.  
 Câu 26. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH?  
 A. C2H5OC2H5, C6H5OH, (C15H31COO)3C3H5. B. CH3NH2, HCOOCH3, CH3COOH. 
 C. C6H5OH, CH3COOH, HCOOC2H5. D. C2H5OH, C6H5OH, HCOOH. 
 Câu 27. Este X được điều chế từ aminoaxit tự nhiên Y. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 51,5. Cho 20,6 gam 
X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 19,4 gam muối. X là 
 A. CH3(NH2)CH-COOC2H5. B. H2N-CH2-COOCH3.  

 C. H2N-CH2-COOCH2CH3. D. CH3CH(NH2)COOCH3. 
 Câu 28. Đồng thau là hợp kim của đồng và kẽm được ứng dụng nhiều vào các lĩnh vực như đồ trang trí, 
thiết bị điện, các loại nhạc cụ… Dung dịch có thể hòa tan hoàn toàn hợp kim đồng thau là 
 A. dung dịch NaOH loãng. B. dung dịch HNO3.  
 C. dung dịch HCl đặc.  D. dung dịch H2SO4 loãng. 
 Câu 29. Dãy các ion kim loại đều bị Zn khử thành kim loại là  
 A. Sn2+, Pb2+, Cu2+. B. Cu2+, Mg2+, Pb2+. C. Pb2+, Ag+, Al3+. D. Cu2+, Ag+, Na+.  
 Câu 30. Nhận định nào sau đây đúng? 
 A. Các protein đều tan ít trong nước và tạo thành dung dịch keo. 
 B. Các hợp chất chứa liên kết peptit đều cho phản ứng màu biure. 
 C. Thủy phân (xúc tác là enzim) tetrapeptit thu được tối đa 5 α-aminoaxit. 
 D. Từ 2 α-aminoaxit khác nhau có thể tạo ra 2 đipeptit đồng phân.  
 
 

 
ĐỀ 4 

Câu 1: Vinyl propionat có công thức là 
A. CH2 =CH-COO-CH2-CH2-CH3.  B. CH3COOCH=CH2.  
C. CH3-CH2-COO-CH=CH-CH3.   D. CH3-CH2- COO-CH=CH2.  

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?  
A. Glucozơ + H2 (Ni, to

 )    B. Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3 (t
0) ` 

C. Dung dịch glucozơ + Cu(OH)2   D. Glucozơ + dung dịch NaOH  
Câu 3: Xà phòng hoá 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là 

A. 4,28 gam.      B.1,64 gam.         C.5,2 gam.          D.4,1 gam. 
Câu 4: Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa tristearin là 
 A. C17H35COONa và C3H5(OH)3.    B. C17H33COONa và C3H5(OH)3. 

C. C17 H35COOH và C3H5(OH)3.         D. C17H33 COONa và C3H7OH. 
Câu 5: Điều khẳng định nào sau đây không đúng? 

A. Thành phần chính của xà phòng là muối Na+ (hoặc K+) của các axit béo. 
B. Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ các sản phẩm của dầu mỏ. 
C. Chất giặt rửa tổng hợp bị giảm tác dụng tẩy rửa trong nước cứng.  
D. Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là muối Na+ (hoặc K+) của axit đođecylbenzensunfonic. 

Câu 6: Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu được là 
A. 0,85 gam.  B. 8,15 gam.  C. 7,65 gam.  D. 8,10 gam. 



Câu 7: Cho 10,68 gam α-aminoaxit X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 13,32 gam muối. 
Công thức cấu tạo của X là 

A. H2N-CH2-CH2-COOH.    B. CH3-CH(NH2)-COOH. 
C. H2N-CH2-CH2-CH2- COOH.     D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. 

Câu 8: Chất nào trong các chất sau vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung 
dịch HCl? 

A. C6H5NH2   B. H2NCH2COOH  C. CH3COOH  D. C2H5OH 
Câu 9: Sản phẩm của quá trình thuỷ phân đến cùng các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là 

A. α-amino axit.  B. β-amino axit. C. axit cacboxylic. D. este. 
Câu 10: Thủy phân 75,6 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glyxin. Peptit ban đầu là một   

A. đipeptit.   B. tripeptit.  C. tetrapeptit.  D. pentapeptit. 
Câu 11: Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt 4 
dung dịch trên là 

A. Cu(OH)2/ NaOH.    B. dung dịch AgNO3/NH3. 
C. nước brom.     D. Na kim loại. 

Câu 12: Để tráng một số ruột phích, người ta thủy phân 171 gam saccarozơ, sau đó thực hiện phản ứng 
tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam Ag. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Giá trị của m là 

A. 216.    B. 108.   C. 54.   D. 432. 
Câu 13: Thủy phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí 
CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 50 gam kết tủa. Hiệu suất quá trình là 81%. Giá trị m 
là 

A. 50.    B. 100.   C. 40,5.  D. 55,5.  
Câu 14: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ tính theo đvC trong sợi bông là 1750000, trong sợi 
gai là 5900000. Số mắt xích trung bình trong phân tử xenlulozơ của mỗi loại sợi tương ứng là 

A. 10802 và 36420.  B. 12500 và 32640. C.32450 và 38740.  D.16780 và 27900. 
Câu 15: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là 

A. 2.   B. 5.   C. 3.   D. 4.  
Câu 16: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, nilon-6,6, polibutađien. Dãy chỉ gồm các polime 
tổng hợp là 

A. poli(vinyl clorua), xenlulozơ, nilon-6,6. B. xenlulozơ, nilon-6,6, polibutađien. 
C.  poli(vinyl clorua), nilon-6,6, polibutađien. D. poli(vinyl clorua), xenlulozơ, polibutađien. 

Câu 17: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ aM. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy lá 
kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,51 gam. Giá trị của a là 

A. 0,1.         B. 0,2.          C. 0,755.                      D. 1,30.     
Câu 18: Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon-6? 

A.  H2N[CH2]5COOH    B. C6H5NH2  
C. H2N[CH2]6COOH    D. C6H5OH 

Câu 19: Cho 2 phản ứng:   (1) M + Cu2+ → M2+ + Cu, (2) Zn + M2+ → Zn2+ + M. M là kim loại nào trong 
số các kim loại sau? 

A. Mg   B.  Hg    C. Ba   D. Fe 
Câu 20: Cho Fe lần lượt vào các dung dịch chứa 1 trong những chất sau: Fe2(SO4)3, CuSO4, NH4NO3, 
ZnCl2, HNO3 loãng, HCl, Na2SO4. Số trường hợp có xảy ra phản ứng là 

A. 7.   B. 6.   C. 5.   D. 4. 
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. 
B. Glucozơ và fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3/NH3. 
C. Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.  
D. Tinh bột hoặc xenlulozơ đều không có nhóm –CHO trong phân tử. 

Câu 22: Trong số các chất sau: CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, (CH3)2O, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là 

A. CH3CHO.     B. C2H5OH. 
C. (CH3)2O.     D. CH3COOH.   

Câu 23: Hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? 
A. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng. 
B. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. 



C. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. 
D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch anilin thấy xuất hiện màu hồng.   

Câu 24: Este no đơn chức A có khối lượng mol phân tử là 88. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6g A trong dung 
dịch NaOH (đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 19,2g muối. Công thức cấu tạo của A là 

A. CH2=CH-COOCH3.    B. CH3CH2COOCH3.  
C. HCOOCH(CH3)-CH3.     D. CH3COOCH2CH3.  

Câu 25: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là 
A. Cu(OH)2.    B dung dịch NaOH. C. dung dịch HCl. D. dung dịch NaCl. 

Câu 26: Số đipeptit tối đa được tạo thành từ glyxin và alanin là 
A. 2.   B. 3.   C. 4.    D. 1. 

Câu 27: Dãy các vật liệu được chế tạo từ polime thiên nhiên là   
A. tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ. B. tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.  
C. caosu isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ. D. nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat. 

Câu 28: Cho các kim loại sau: Cu, Au, Ag, Fe. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong nhóm là 
A. Cu.   B. Au.   C. Ag.   D. Fe.     

Câu 29: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là 

A. 2,0.   B. 6,4.   C. 8,5.   D. 2,2. 
Câu 30: Phản ứng  Cu  +  2FeCl3   →   2FeCl2  + CuCl2 chứng tỏ 

A. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.   
B. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+. 
C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.   
D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+. 

 
 

ĐỀ 5 
 
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este đơn chức X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam 
nước. Số đồng phân cấu tạo của X là  

A. 1.    B. 2.   C. 3.    D. 4.  
Câu 2: Tên gọi của este có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH(CH3)2 là 

A. propyl axetat.  B. isopropyl axetat. C. secpropyl axetat. D. propyl fomat. 
Câu 3: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung 
dịch NaOH 1M, đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là  

A. 400 ml.     B. 300 ml.    C. 150 ml.    D. 200 ml. 
Câu 4: Chất nào sau đây không phải chất béo?    

A. Dầu ăn.     B. Mỡ động vật. C. Dầu cá.  D. Mỡ bôi trơn máy móc.    
Câu 5: Không thể dùng dung dịch AgNO3/NH3 để phân biệt cặp dung dịch nào sau đây?  

A. Glucozơ, etanol.     B. Glucozơ, hồ tinh bột.  
C. Saccarozơ, glucozơ.     D. Glucozơ, fructozơ.  

Câu 6: Đun nóng dung dịch chứa 3,6 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Biết phản ứng 
xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag sinh ra là  

A. 1,08 gam.  B. 2,16 gam.  C. 8,64 gam.  D. 4,32 gam.   
Câu 7: Cho 34,2 gam hỗn hợp saccarozơ có lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 
dư thu được 0,216 gam bạc.Thành phần % theo khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp là  

A. 1%.         B. 99%.             C. 80%.  D. 20%. 
Câu 8: Từ 1 tấn bột gạo chứa 80% tinh bột có thể sản xuất được bao nhiêu tấn glucozơ với hiệu suất 75%? 

A. 0,67.    B. 0,89.   C. 0,75.   D. 0,54.  
Câu 9: Nhóm cacbohiđrat đều tham gia phản ứng thủy phân là 

A. Saccarozơ, mantozơ, glucozơ.   B. Saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ. 
C. Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.   D. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột. 

Câu 10: Cho 8,85 gam hỗn hợp X gồm ba amin: propylamin, etylmetylamin, trimetylamin tác dụng vừa đủ 
với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là  

A. 100.             B. 150.           C. 200.   D. 250. 
Câu 11: Anilin có phản ứng với dung dịch nào trong 4 dung dịch sau?  



A. Na2CO3   B. NaOH  C. H2SO4 loãng D. NaCl 
Câu 12: Một amino axit chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH, trong đó nitơ chiếm 18,67% theo 
khối lượng. Công thức phân tử của amino axit này là  

A. C2H5O2N.  B. C3H7O2N.  C. C4H9O2N.    D. C5H11O2N.  
Câu 13: Có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C3H7O2N? 

A. 2.   B. 4.   C. 3.   D. 1. 
Câu 14: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? 

A. Lipit.   B. Protein.  C. Xenlulozơ.  D. Glucozơ. 
Câu 15: Phân tử polime X có hệ số trùng hợp là 1800, phân tử khối là 154800. X là 

A. cao su isopren.              B. polietilen.  C. poli(vinyl axetat)). D. poli(vinyl clorua). 
Câu 16: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là 

A. capron.   B. nilon-6,6.  C. visco.  D. tằm. 
Câu 17: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là 

A. Cu → Cu2+ + 2e.      B. 2Cl- → Cl2 + 2e. C. Cl2 + 2e → 2Cl-. D. Cu2+ + 2e → Cu. 
Câu 18: Cho 2,055 gam kim loại X vào lượng dư dung dịch CuCl2, thấy có tạo một khí thoát ra và tạo 1,47 
gam kết tủa. X là   

A.Na.                             B. K.                            C. Ca.                           D. Ba. 
Câu 19: Ag có lẫn Cu, Zn. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag. Ta có thể dùng dung 
dịch 

A. Cu(NO3)2 dư.  B. Zn(NO3)2 dư. C. AgNO3 dư.  D. Fe(NO3)3 dư. 
Câu 20: Nhỏ vài giọt dung dịch X vào một ống nghiệm đựng 1 ml dung dịch Br2 bão hòa thấy xuất hiện 
kết tủa trắng. X có thể là chất nào sau đây?  

A. Metylamin.    B. Trimetylamin.  C. Anilin.   D. Alanin.  
Câu 21: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có 
công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của X là  

A. HCOOCH2CH2CH3.   B. C2H5COOCH3.   C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2.  
Câu 22: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu được là 

A. 360 gam.  B. 270 gam.  C. 300 gam.  D. 285 gam. 
Câu 23: Aminoaxit X không làm đổi màu quỳ tím. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl thu 
được 11,15 gam muối. Công thức phân tử của X là 

A. C3H7O2N.  B. C2H5O2N.  C. C3H5O2N.  D. C2H7O2N.      
Câu 24: Sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn policaproamit trong dung dịch NaOH nóng, dư là 

A. H2N[CH2]5COOH.    B. H2N[CH2]6COONa. 
C. H2N[CH2]5COONa.    D. H2N[CH2]6COOH. 

Câu 25: Cho các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol, natri stearat. Số dung dịch trong dãy phản 
ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là 

A. 1.   B. 4.   C. 3.   D. 2.  
Câu 26: Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? 

A. Ánh kim.                                       B. Tính dẻo. 
C. Nhiệt độ nóng chảy.                                   D. Tính dẫn điện và nhiệt.  

Câu 27: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl đến khi có 336ml khí H2 (đktc) 
thoát ra thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là  

A. Fe.                     B. Al.                   C. Mg.                        D. Ba. 
Câu 21: Phản ứng cho thấy tính oxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Fe2+ là 

A. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+.    B. Fe2+ + 2Ag+ → Fe3+ + 2Ag. 
C. Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+.    D. Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+.   

Câu 22: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất 
A. nhận proton.  B. bị khử.  C. khử.   D. cho proton. 

Câu 23: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt 
khác 100 ml dung dịch aminoaxit trên tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M. Phân tử khối của A 
là 132. Công thức phân tử của A là  

A. (H2N)2C4H7COOH.    B. H2NC2H3(COOH)2.  
C. (H2N)2C2H2COOH.    D. H2NC2H2(COOH)2. 

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α- amino axit được gọi là peptit. 



B. Hợp chất peptit mà phân tử có hai nhóm -CO-NH- được gọi là đipeptit.  
C. Các polipeptit đều tham gia phản ứng thủy phân. 
D. Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xác định. 

Câu 25: Cho hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi 
phản ứng hoàn toàn ta thu được chất rắn D gồm 3 kim loại và dung dịch B. Thành phần chất D là 

A. Mg, Fe và Cu.   ```    B. Fe, Cu và Ag.    
C. Mg, Cu và Ag.     D. Mg, Fe và Ag. 

Câu 26: Nhận xét nào sau đây không đúng? 
A. Al là kim loại dẫn điện tốt nhất nên được dùng làm dây dẫn điện. 
B. W là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất nên được dùng làm dây tóc bóng đèn. 
C. Cr là kim loại cứng nhất nên được dùng để chế tạo hợp kim siêu cứng 
D. Sn là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nên được dùng để chế tạo hợp kim làm thiếc hàn. 

Câu 27: Khi trùng ngưng a gam axit ε-amino caproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn 
thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là 

A. 15,84.               B. 23,32.              C. 20,32.  D. 18,08. 
Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Các este đều phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng.  
B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit đều là phản ứng thuận nghịch. 
C. Các este có phân tử khối nhỏ thì dễ tan trong nước. 
D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều. 

Câu 29: Trong các chất: saccarozơ, tinh bột, glucozơ, fructozơ; số chất có thể tham gia phản ứng thủy 
phân là 

A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4. 
Câu 30: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là 

A. Cu(OH)2.             B. dung dịch NaCl. C. dung dịch HCl.       D. dung dịch NaOH. 
 
 
 
 


