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Câu 1: [618588]: Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là 

 A. C15H31COONa và glixerol. B. C17H31COONa và etanol. 

 C. C17H33COONa và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. 

Câu 2: [623785]: Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo dung dịch muối NH4NO3 và chất nào 

sau đây? 

 A. HOCH2(CHOH)4COOH. B. HOCH2(CHOH)4COONH4. 

 C. HOCH2(CHOH)4CHO. D. HOCH2(CHOH)CH2OH. 

Câu 3: [623966]: Trong các chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ, xenlulozơ, số chất bị thủy phân 

khi đun nóng với axit H2SO4 loãng là 

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

Câu 4: [631358]: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4? 

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

Câu 5: [623455]: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số 

liên kết peptit trong phân tử X là 

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

Câu 6: [627491]: Chất nào sau đây là đipeptit? 

 A. H2NCH2CONHCH2CH2CONHCH2COOH. B. H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH. 

 C. H2NCH2CONHCH2CH2COOH. D. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. 

Câu 7: [626783]: Loại đường nào sau đây có trong máu động vật? 

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

Câu 8: [630075]: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất thuộc loại 

monosaccarit là 

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

Câu 9: [627455]: Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin và alanin. Số đipeptit mạch hở thu được tối đa là 

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

Câu 10: [618589]: Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là 

 A. glyxin. B. lysin. C. valin. D. alanin. 

Câu 11: [620428]: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời 

giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng 

 A. thủy phân.. B. xà phòng hóa. C. trùng ngưng D. trùng hợp. 

Câu 12: [616368]: Polime có công thức –(–CH2–CH(CH3)–)n– được điều chế bằng cách trùng hợp chất 

nào sau đây? 

 A. Etilen. B. Buta-1,3-đien. C. Propilen. D. Stiren. 

Câu 13: [618159]: Ở nhiệt độ thường, kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng là 

 A. Au. B. Hg. C. Cu. D. W. 
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Câu 14: [620777]: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? 

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

Câu 15: [618152]: Nilon-6,6 thuộc loại tơ 

 A. axetat. B. bán tổng hợp. C. poliamit. D. thiên nhiên. 

Câu 16: [623799]: Trong các kim loại: Na, Mg, Al, Fe, kim loại phản ứng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ 

thường tạo dung dịch bazơ mạnh là 

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

Câu 17: [620725]: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml 

dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là 

 A. 100. B. 50. C. 200. D. 150. 

Câu 18: [623969]: Cho sơ đồ phản ứng: C6H5-NH2 + 3Br2 → (X) + 3HBr. (X) là chất kết tủa màu trắng. 

Tên gọi của (X) là 

 A. bromanilin. B. 2,4,6-tribromanilin. C. 1,3,5-tribromanilin. D. tribromanilin. 

Câu 19: [623779]: Chất nào sau đây là đipeptit? 

 A. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. B. H2NCH2CONHCH2CH2COOH. 

 C. H2NCH2CH2CONHCH2COOH. D. H2NCH2COHNCH2COHNCH2COOH. 

Câu 20: [620556]: Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là 

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

Câu 21: [601803]: Etse X có công thức cấu tạo CH3COOCH2C6H5 (C6H5– gốc phenyl). Tên gọi của X là 

 A. phenyl axetat. B. benzyl axetat. C. phenyl axetic. D. metyl benzoat. 

Câu 22: [623793]: Trong các polime : polietilen, poli(metyl metacrylat), tinh bột, tơ tằm, tơ nilon-6, số 

polime thiên nhiên là 

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

Câu 23: [601681]: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 

đã phản ứng. Tên gọi của este là 

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

Câu 24: [631373]: Cho 0,2 mol bột Fe phản ứng hết với dung dịch X chứa đồng thời Cu(NO3)2 và a mol 

Fe(NO3)3 thu được dung dịch Y có khối lượng bằng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay 

hơi không đáng kể). Giá trị của a là 

 A. 0,05 mol. B. 0,15 mol. C. 0,10 mol. D. 0,02 mol. 

Câu 25: [602061]: Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất có tham gia 

phản ứng tráng bạc là 

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

Câu 26: [601780]: Tên theo danh pháp thay thế của chất: CH3CH=CHCH2OH là 

 A. but-2-en. B. but-2-en-1-ol. C. but-2-en-4-ol. D. butan-1-ol. 

Câu 27: [602073]: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo. 

 B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước. 

 C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni. 

 D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm. 



www.Dethi.Moon.vn Hotline: 02432 99 98 98 

 

Truy cập www.dethi.moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 3/4 – Mã ID đề: 81300 

 

Câu 28: [599692]: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 dư chỉ thu được 3,36 lít khí NO là 

sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là 

 A. 8,1 gam. B. 4,05 gam. C. 1,35 gam. D. 2,7 gam. 

Câu 29: [601649]: Một axit no A có công thức đơn giản nhất là C2H3O2. Công thức phân tử của axit A là 

 A. C8H12O8. B. C4H6O4. C. C6H9O6. D. C2H3O2. 

Câu 30: [627476]: Dung dịch chất nào sau đây làm hồng quỳ tím? 

 A. Lysin. B. Glyxin. C. Axit glutamic. D. Alanin. 

Câu 31: [615538]: Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol 

CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối 

tạo thành là 

 A. 7,312 gam. B. 7,512 gam. C. 7,412 gam. D. 7,612 gam. 

Câu 32: [604453]: Đốt cháy hoàn toàn 0,495 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 

hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,905 mol O2, tạo ra 21,6 gam H2O. Nếu cho 0,5775 mol X vào dung 

dich Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là 

 A. 0,70. B. 0,60. C. 0,40. D. 1,2. 

Câu 33: [609419]: Cho 84 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 ( trong đó oxi chiếm 20% về khối 

lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 ( đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M 

và dung dịch Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: 

 A. 10,4. B. 23,4. C. 27,3. D. 54,6. 

Câu 34: [610718]: Cho một pentapeptit (A) thỏa điều kiện: khi thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được 

các α–amino axit gồm: 3 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin. Mặt khác khi thủy phân không hoàn toàn 

peptit A, ngoài thu được các α–amino axit thì còn thu được 2 đipeptit là Ala–Gly; Gly–Ala và 1 tripeptit 

là Gly–Gly–Val. Công thức cấu tạo của A là 

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

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

Câu 35: [609417]: Cho một lượng kim loại Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm a mol HCl; 0,05 mol 

NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối, b 

gam kim loại và 0,125 mol hỗn hợp khí Y ( gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không 

khí). Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là: 

 A. 33,375. B. 46,425. C. 27,275. D. 43,500. 

Câu 36: [611428]: Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. 

Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dung V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là 

 A. 0,4. B. 0,2. C. 0,6. D. 0,3. 

Câu 37: [607696]: Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy 

thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y 

được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 81,55. B. 115,85. C. 29,40. D. 110,95. 

Câu 38: [609418]: Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 vào nước, thu được dung 

dịch X. Cho một lượng Cu dư vào X, thu được dung dịch Y có chứa b gam muối. Cho một lượng Fe dư 

vào Y, thu được dung dịch Z có chưá c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 2b = a + c. Phần 

trăm khối lượng của Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 9,13%. B. 10,16%. C. 90,87%. D. 89,84%. 
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Câu 39: [607678]: Cho các phát biểu sau: 

 (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng  nhau. 

 (b) Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất bị khử.  

 (c) Để rửa ống nghiệm có dính anilin có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.  

 (d) Tinh bột và xenlulozơ là hai chất đồng phân của nhau  

 (e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol  

 (g) Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro.  

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 40: [603283]: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Oxi hóa hết 0,2 

mol hỗn hợp X (có khối lượng m gam) bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp anđehit Y. Cho 

Y tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 75,6 gam Ag. 

Giá trị của m là 

 A. 7,1. B. 8,5. C. 8,1. D. 6,7. 

-----HẾT----- 


