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ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 – ĐỀ 03 

Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh: .......................................................................  

Số báo danh: ............................................................................  

Câu 1: [626838]: Cacbohiđrat sau khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo ra sản phẩm glucozơ là 

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

Câu 2: [631445]: Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit? 

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

Câu 3: [622613]: Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm OH, vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở 

nhiệt độ thường, không làm mất màu nước brom. Chất X là 

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

Câu 4: [623795]: Trong các kim loại: Al, Fe, Cu, Ag, kim loại dẫn điện kém nhất là 

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

Câu 5: [623423]: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? 

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

Câu 6: [620729]: Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau? 

 A. Cao su buna–N. B. Tơ nitron (hay olon). C. Tơ capron. D. Tơ lapsan. 

Câu 7: [623554]: Glyxin là amino axit 

 A. có nhóm amino (–NH2) gắn tại vị trí C-α trên mạch cacbon. 

 B. không có tính lưỡng tính. 

 C. no, đơn chức, mạch hở. 

 D. không no có một liên kết đôi trong phân tử. 

Câu 8: [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 9: [623508]: Phân tử khối trung bình của polietilen (PE) là 420000. Hệ số polime hóa của PE là 

 A. 20000. B. 17000. C. 18000. D. 15000. 

Câu 10: [616645]: Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là 

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

Câu 11: [620430]: Thủy phân đến cùng protein thu được 

 A. các amino axit giống nhau. B. các α-amino axit. 

 C. các chuỗi polipeptit.  D. các amino axit khác nhau. 

Câu 12: [623960]: Cho 8,8 gam CH3CH2COOCH3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH vừa đủ thu 

được dung dịch chứa m (gam) ancol. Giá trị của m là 

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

Câu 13: [626794]: Chất nào thuộc loại đissaccarit trong các chất sau? 

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

Câu 14: [620746]: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là 

 A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 
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Câu 15: [618299]: Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O? 

 A. Poli (vinyl clorua).  B. Poliacrilonitrin. 

 C. Poli (metyl metacrylat). D. Polietilen. 

Câu 16: [618135]: Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ 

A. CH2=CH2. B. CH2=CH–CN. C. CH3–CH=CH2. D. C6H5OH và HCHO. 

Câu 17: [623451]: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

 A. Poli(phenol-fomanđehit). B. Poli(metyl metacrylat). 

 C. Poli(vinyl clorua).  D. Polietilen. 

Câu 18: [612814]: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là 

 A. polipeptit. B. polipropilen. C. poliacrilonitrin. D. poli(metyl metacrylat). 

Câu 19: [623778]: Triolein có công thức là 

 A. (C17H35COO)C3H5. B. C17H35COOH. C. C17H33COOH. D. (C17H33COO)3C3H5. 

Câu 20: [627478]: Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo? 

 A. Poli(hexametylen ađipamit). B. Poliisopren.. 

 C. Polibutađien.  D. Polietilen 

Câu 21: [631456]: Thủy  phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% , thu được sản 

phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là 

 A. 22,8 gam. B. 17,1 gam. C. 20,5 gam. D. 18,5 gam. 

Câu 22: [601796]: Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? 

 A. 3 2 2 3CH CHO Br H O CH COOH + 2HBr.   

 B. 
ot C

3 3 3 2 3 4 4 3CH CHO 2AgNO 3NH H O CH COONH + 2NH NO + 2Ag.     

 C. 
ot C

3 2 3 2CH CHO H CH CH OH.   

 D. 
ot C

3 2 2 22CH CHO 5O 4CO 4H O.    

Câu 23: [623782]: Cho một thanh Fe vào 250 ml dung dịch CuSO4 1,0M, sau một thời gian lấy thanh sắt 

ra làm khô và đem cân thì thấy khối lượng thanh Fe tăng 0,8 gam so với ban đầu (xem Cu sinh ra đều 

bám trên thanh Fe). Số mol Fe đã phản ứng là 

 A. 0,25. B. 0,15. C. 0,10. D. 0,20. 

Câu 24: [599713]: m gam alanin tác dụng vừa hết với axit HNO2 tạo ra 4,48 lít khí (đkc). Giá trị của m là 

 A. 35,6 gam. B. 17,8 gam. C. 53,4 gam. D. 71,2 gam. 

Câu 25: [602063]: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một chất béo, thu được 46 gam glixerol và hai axit béo. 

Hai axit béo đó là 

 A. C15H31COOH và C17H35COOH.  B. C17H33COOH và C17H35COOH.  

 C. C17H33COOH và C15H31COOH. D. C17H31COOH và C17H33COOH. 

Câu 26: [599720]: Cho 40 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml 

dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 63,36 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là 

 A. 320. B. 400. C. 560. D. 640. 

Câu 27: [599694]: Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc, phản ứng hoàn toàn sinh ra 32,4 gam 

bạc. Giá trị của m là 

 A. 108 gam. B. 135 gam. C. 54 gam. D. 270 gam. 
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Câu 28: [599676]: Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa? 

 A. CuCl2. B. KNO3. C. NaCl. D. AlCl3. 

Câu 29: [600974]: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là 

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

Câu 30: [601700]: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp 

IUPAC của ankan đó là 

 A. pentan. B. 2-metylbutan. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-đimetylpropan. 

Câu 31: [606795]: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có 

cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn 

hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 

11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng 

lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là 

 A. 5,04 gam. B. 5,80 gam. C. 5,44 gam. D. 4,68 gam. 

Câu 32: [610726]: Cho các chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONa, (5) 

HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Dãy gồm các chất đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một 

phương trình hóa học là 

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

Câu 33: [609373]: Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H10 phản ứng với 

Ag2O/NH3 cho kết tủa? 

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

Câu 34: [603262]: Cho dãy chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và 

stiren. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là 

 A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. 

Câu 35: [611417]: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung 

dịch nước: X, Y và Z 

                         Mẫu thử 

Thuốc thử 
X Y Z 

Quỳ tím Không đổi màu Không đổi màu Không đổi màu 

Dung dịch AgNO3 trong 

NH3, đun nóng nhẹ 
Không có kết tủa Ag↓ Ag↓ 

Nước brom 
Mất màu và có kết 

tủa trắng 
Mất màu Không mất màu 

Các chất X, Y và Z lần lượt là 

 A. Benzylamin, glucozơ và saccarozơ. B. Glyxin, glucozơ và fructozơ. 

 C. Anilin, glucozơ và fructozơ. D. Anilin, fructozơ và saccarozơ. 

Câu 36: [615239]: Hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở, trong đó có hai este có cùng số nguyên tử 

cacbon. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,30 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai 

ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng 

Na dư, thấy khối lượng bình tăng 9,91 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,195 mol O2, thu được 

Na2CO3 và 10,85 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử 

nhỏ nhất trong X là 

 A. 32,82%. B. 52,46%. C. 42,65%. D. 39,34%. 
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Câu 37: [603287]: Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng tối đa với dung dịch NaOH 

thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. 

Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

 A. 2,34. B. 3,48. C. 4,56. D. 5,64. 

Câu 38: [611421]: Các kim loại X, Y và Z đều không tan trong nước ở điều kiện thường X và Y đều tan 

trong dung dịch HCl nhưng chỉ có Y tan trong dung dịch NaOH. Z không tan trong dung dịch HCl nhưng 

tan trong dung dịch HNO3 loãng, đun nóng. Các kim loại X, Y và Z tương ứng là 

 A. Fe, Al và Cu. B. Mg, Fe và Ag. C. Na, Al và Ag. D. Mg, Al và Au. 

Câu 39: [609374]: Cho hỗn hợp khí X gồm 3 hiđrocacbon và hỗn hợp khí Y gồm O2, O3 (tỉ khối đối với 

hiđro bằng 19). Trộn X với Y theo tỉ lệ thể tích VX : VY = 1 : 4, rồi đốt cháy hỗn hợp thu được sau phản 

ứng chỉ có CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích tương ứng là 6 : 7. Tỉ khối của hỗn hợp X so với H2 là 

 A. 10,75. B. 43,00. C. 21,50. D. 16,75. 

Câu 40: [607699]: Cho các nhận xét sau:  

 (1) Cấu hình e của Fe
2+

 là [Ar]3d
4
4s

2
.  

 (2) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl.  

 (3) Hỗn hợp KNO3 và Cu có thể tan trong dung dịch NaHSO4.  

 (4) Hỗn hợp Cu và Cu(NO3)2 có thể tan trong HBr. 

 (5) Cho Fe3O4 tác dụng với HI thì thu được sản phẩm FeI2, I2 và H2O.  

Số nhận xét sai là 

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

-----HẾT----- 


