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PhÇn 1: ®ång ph©n ( 1 – 2 c©u)
C©u 1: Sè ®«ng ph©n apha amino axit cña C5H11O2N lµ:
A. 3
B4
C. 5
D. 6
C©u 2: C8H11N cã bao nhiªu ®ång ph©n th¬m t¸c dông víi brom cho kÕt tña tr¾ng:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 6
C©u 3: C4H6O2 cã bao nhiªu ®ång ph©n ®¬n chøc m¹ch hë t¸c dông víi NaOH thu ®-îc s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng
tr¸ng g-¬ng:
A. 2
B. 3
C. 4
D.5
C©u 4: Cho c¸c ®ång ph©n m¹ch hë cña C2H4O2 t¸c dông lÇn l-ît víi Na, NaOH, CH3OH, AgNO3/NH3. Sèph¶n øng
x¶y ra lµ:
A. 4
B. 5
C. 6
D.7
C©u 5: C8H10O: - Cã bao nhiªu ®ång ph©n chøa vßng benzen t¸c dông víi dd brom cã kÕt tña tr¾ng
A. 6
B. 3
C. 4
D.5
- Cã bao nhiªu ®ång phÇn t¸c dông víi NaOH:
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
C©u 6: Sè ®ång ph©n th¬m cña C7H8O2 tho¶ m·n tÝnh chÊt sau:
- T¸c dông víi Na:
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
- T¸c dông víi NaOH theo tØ lÖ 1:2
A. 4
B. 5
B. 6
D. 7
C©u 7: C8H8O2 cã bao nhiªu ®ång phÇn th¬m t¸c dông víi NaOH theo tØ lÖ 1:2
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
C©u 8: C3H6O2 - cã bao nhiªu ®pct m¹ch hë t¸c dông víi Na:
A.1
B. 2
C. 3
D. 4
- Cho c¸c ®pct ®¬n chøc m¹ch hë t¸c dông víi Na, NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3
A. 5
B. 6
C. 7
D. 3
C©u 9: C3H6O cã bao nhiªu ®pct:
A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
C©u 10: C5H13N cã sè ®p amin bËc mét lµ x, C5H12O cã sè ®p acol bËc mét la y. x vµ y lÇn l-ît lµ:
A.8 vµ 4
B. 16 vµ 8
C. 8 vµ 4
D.16 vµ 6

PhÇn 2: Hi®rocacbon ( 2 – 3 c©u)
C©u 1: Cho c¸c chÊt: eten, axetylen, bezen, propylen, toluen, stien, xiclopropan, metylxiclobutan, naphtalen,
isopren, isopentan, p- xilen, cumen, phenylaxetylen, tetrafloeten, anlen, butadien, caosubuna. Sè chÊt lµm mÊt mµu
® brom lµ:
A. 9
B. 10
C. 11
D. 8
C©u 2: X vµ Y cã cïng CTPT la C5H10. X lµm mÊt mµu dd brom ë nhiÖt ®é th-êng t¹o sp 1,3 – dibrom – 2metylbutan. Y p- víi brom khi cã askt thu ®-îc 1 dÉn xuÊt mono duy nhÊt. X vµ Y lÇn l-ît lµ:
A.3- metylbut-1-en vµ xiclopentan
B. 2-metylbut-2-en vµ metylxiclobutan
C. 1,1-dimetylxiclopropan va xiclopentan
D. 1,2-dimetylxiclopropan vµ xiclopentan
C©u 3: DÉn 0,336 lÝt C2H2 (dktc) vµo dd KMnO4 0,2M thÊy t¹o thµnh chÊt r¾n mµu ®en. ThÓ tÝch dd KMnO4 tèi
thiÓu ®Î hÊp thô hªt khÝ trªn:
A. 400 ml
B. 40 ml
C. 20 ml
D. 200 ml
Câu 4: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon, A và B đều ở thể khí (ở
đktc). Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam; thể tích khí còn
lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và khối lượng của hỗn hợp X là:
A. C4H10, C3H6 ; 5,8 gam.
B. C3H8, C2H4 ; 5,8 gam.
C. C4H10, C3H6 ; 12,8 gam.
D. C3H8, C2H4 ; 11,6 gam.
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Câu 5: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol C3H4 ; 0,2 mol C2H4 ; 0,35 mol H2 với bột Ni xúc tác được hỗn hợp Y.
Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch KMnO4 dư, thấy thoát ra 6,72 l hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2
là 12. Bình đựng dung dịch KMnO4 tăng số gam là:
A. 17,2.
B. 9,6.
C. 7,2.
D. 3,1.
Câu 6: Ti n hành tr ng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Cho X tác d ng với 200
ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho dung KI dư vào thấy xuất hi n 1,27 gam iot. Hi u suất tr ng hợp stiren là
A. 60%.
B. 75%.
C. 80%.
D. 83,33%.
Câu 7: Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; tr ng hợp stiren ta được polistiren với hi u suất chung 80%. Khối
lượng etylbenzen cần d ng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là:
A.13,52 tấn.
B. 10,6 tấn.
C. 13,25 tấn.
D. 8,48 tấn.
Câu 8: A, B, C là ba chất h u cơ có %C, %H (theo khối lượng) lần lượt là 92,3% và 7,7%, tỉ l khối lượng mol
tương ng là 1: 2 : 3. T A có thể điều ch B ho c C bằng một phản ng. C kh ng làm mất màu nước brom. Đốt
0,1 mol B rồi dẫn toàn bộ sản ph m cháy qua bình đựng dung dịch nước v i trong dư.
a. Khối lượng bình tăng ho c giảm bao nhiêu gam
A. Tăng 21,2 gam. B. Tăng 40 gam.
C. Giảm 18,8 gam. D. Giảm 21,2 gam.
b. Khối lượng dung dịch tăng ho c giảm bao nhiêu gam
A. Tăng 21,2 gam.
B. tăng 40 gam.
C. giảm 18,8 gam.
D. giảm 21,2 gam.
XC Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch thuốc tím là
A. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic
B. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen
C. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen
D. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen
C©u 10: Hỗn hợp X gồm 1 hiđrocacbon ở thể khí và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng
đ n khi phản ng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn Y có tỉ khối so với CH4 bằng 1. C ng th c phân tử của
hiđrocacbon trong hỗn hợp X là
A. C3H6.
B. C2H2.
C. C3H4.
D. C2H4.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Q gồm 2 ankin X, Y. Hấp th toàn bộ sản ph m cháy vào 4,5 lít dung dịch
Ca(OH)2 0,02M thu được k t k t tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78 gam so với ban đầu. Cho dung dịch
Ba(OH)2 v a đủ vào dung dịch thu thêm k t tủa. Tổng k t tủa 2 lần là 18,85 gam. Bi t rằng số mol của X bằng 60%
tổng số mol của X và Y có trong hỗn hợp Q. Các phản ng xảy ra hoàn toàn. C ng th c của X, Y lần lượt là:
A. C2H2 và C4H6
B. C4H6 và C2H2
C. C2H2 và C3H4
D. C3H4 và C2H6
Câu 12: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có c ng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được
hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. S c Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 19 gam và thoát ra
4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8,5. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là
A. 22,4 lít.
B. 26,88 lít.
C. 58,24 lít.
D. 53,76 lít.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,336 lít khí (ở đktc) một ankađien X. Sản ph m cháy được hấp th hoàn toàn vào 400
ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 8,865 gam k t tủa. C ng th c phân tử của X là
A. C3H4.
B. C3H4 ho c C5H8
C. C4H6.
D. C5H8.
Câu 14: Crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được 3 thể tích hỗn hợp Y. Lấy 6,72 lít Y(đkc) làm mất màu
v a đủ dung dịch ch a a mol Br2. Giá trị của a là:
A. 0,6
B. 0,2
C. 0,3
D. 0,1
Câu 15: Hỗn hợp X gồm eten và propen có tỉ l mol là 3:2. Hiđrat hóa hoàn toàn X thu được hỗn hợp ancol Y trong
đó tỉ l khối lượng ancol b c 1 so với ancol b c 2 là 28:15. Thành phần phần trăm về khối lượng của ancol
isopropylic trong Y là:
A. 45,36%
B. 11,63%
C. 34,88%
D. 30,00%
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Câu 16: Crăckinh V lít propan thu được 35 lít hỗn hợp X gồm H2,C3H6 ,CH4, C2H4,C3H8. Dẫn toàn bộ X vào bình
đựng dung dịch Br2 dư thì còn lại 20 lít hỗn hợp khí ( Các thể tích khí đo c ng điều ki n nhi t độ áp suất) . Tính
hi u suất của quá trình crăckinh .
A. 57,14 %
B. 75%
C. 80 %
D. 42,85 %
Câu 17: Một hidrocacbon E có c ng th c nguyên là (CH)n với n < 7. E tác d ng với dung dịch AgNO3/NH3 dư
được k t tủa F. Khối lượng phân tử của E và F khác nhau 214 đvC. Số CTCT ph hợp của E:
A. 1
B. 2
C. 3
D.4
Câu 18: Craêc kinh V lít n- butan ñöôïc 36 lít hỗn hợp khí X goàm 7 chất C4H8, H2, C3H6,CH4, C2H4, C2H6, C4H10 .
Bi t hi u suất phản ng là 80 % . Daãn hoãn hôïp X vaøo bình ñöïng dung dịch Br2 dö thì coøn laïi hoãn hôïp khí Y (thể
tích ño cuøng ñieàu kieän to, p). Thể tích của hoãn hôïp khí Y là
A. 22,5 lít
B. 20 lit
C.15 lít
D.32 lít
Câu 19: Cho 140cm3 hỗn hợp A (đkc) gồm C2H6 và C2H2 lội t t qua bình đựng dung dịch HgSO4 ở 80oC. Toàn
bộ các chất khí và hơi đi ra khỏi bình phản ng được dẫn vào bình ch a dung dịch AgNO3 trong NH3 và đun nóng,
thu được 0,54 gam Ag. Giả sử các phản ng đều xảy ra hoàn toàn. Thành phần % thể tích C2H6 và C2H2 trong hỗn
hợp A là :
A. 45% và 55%
B. 50% và 50%
C. 60% va 40%
D. 30% và 70%
Câu 20: Một bình kín đựng hỗn hợp hiđro với axetilen và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian sau đó
đưa về nhi t độ ban đầu thu được hỗn hợp khí X. N u cho một nửa hỗn hợp X đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3
thì có 1,20 gam k t tủa màu vàng nhạt. N u cho nửa còn lại qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình tăng
0,41 gam. Khối lượng etilen sinh ra trong X bằng :
A. 0,14 gam
B. 0,28 gam
C. 0,42 gam
D. 0,56 gam

PhÇn 3: ancol, phenol ( 2 – 3 c©u )
Câu 1: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản ph m hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m
gam X đi qua ống s đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất
h u cơ và hơi nước, khối lượng ống s giảm 3,2 gam. Cho Y tác d ng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO 3 trong NH3,
tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là
A. 83,7%.
B. 48,9%.
C. 65,2%.
D. 16,3%.
Câu 2: Chia m gam hỗn hợp 2 anđehit đơn ch c mạch hở thành 2 phần bằng nhau
Phần 1 tác d ng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag k t tủa
Phần 2 tác d ng v a đủ với 1 gam hiđro có xúc tác Niken nung nóng thu được hỗn hợp ancol Y. Ngưng t Y rồi
cho toàn bộ vào bình ch a Na thấy khối lượng bình tăng (0,5m 0,7) gam. C ng th c của 2 anđehit là:
A. HCHO và C2H5CHO
B. CH2CHCHO và HCHO
C. CH2CHCHO và CH3CHO
D. HCHO và CH3CHO
Câu 3: Hỗn hợp X gồm metanol, etanol, propan-1- ol, và H2O. Cho m gam X Na dư thu được 15,68 lit H2(đktc).
M t khác đốt cháy hoàn toàn X thu được Vlit CO2(đktc) và 46,8 gam H2O. Giá trị m và V là.
A. 19,6 và 26,88
B. 42 và 26,88
C. 42 và 42,56
D. 61,2 và 26,88
Câu 4: Chia m gam hỗn hợp M gồm hai ancol đơn ch c k ti p trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau. Cho phần
một tác d ng với Na (dư), được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Cho phần hai phản ng hoàn toàn với CuO ở nhi t độ cao, được
hỗn hợp M1 ch a hai anđehit (ancol chỉ bi n thành anđehit). Toàn bộ lượng M1 phản ng h t với AgNO3 trong NH3, thu
được 86,4 gam Ag. Giá trị của m là
A. 24,8 gam
B. 30,4 gam
C. 15,2 gam
D. 45,6 gam
Câu 5: ng với c ng th c phân tử C3H8On có x đồng phân ancol bền, trong số này có y đồng phân hòa tan được
Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh đ m. x, y là:
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A. 4 và 2
B. 4 và 3
C. 5 và 2
D. 5 và 3
Câu 6: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn ch c k ti p nhau với H2SO4 đ c ở 180oC thu được hỗn hợp 2
chất h u cơ Y có dY/X = 0,66. X là:
A. CH3OH và C2H7OH
B. C2H5OH và C3H7OH
C. C3H7OH và C4H9OH
D. C4H9OH và C5H11OH
Câu 7: Oxi hóa 78 gam một ancol đơn ch c X được hỗn hợp Y gồm ancol dư, anđehit, axit và nước. Cho toàn bộ Y tác
d ng với Na dư được 0,85 mol H2. Hỗn hợp Y tác d ng với NaHCO3 dư được 0,4 mol CO2. Công th c của ancol X là:
A. C3H5OH
B. C2H5OH
C. C3H7OH
D. C4H9OH
C©u 8: Chia hoãn hôïp X goàm phenol, axit acrylic vaø glixerol thaønh hai phaàn. Phaàn moät coù khoái löôïng 7 gam
phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 2,94 gam Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng. Phaàn coù soá mol laø 0,16 mol laøm maát maøu vöøa ñuùng
80 ml dung dòch Br2 2M. Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Thaønh phaàn phaàn traêm khoái löôïng phenol trong hoãn
hôïp X laø
A. 26,86%.
B. 13,43%.
C. 40,29%.
D. 20,14%.
C©u 9:Để trung hòa 28,8 gam hỗn hợp gồm axit axetic, rượu n-propilic và p-cresol cần 150 mL dung dịch NaOH 2
M. Hòa tan 28,8 gam hỗn hợp trên trong n-hexan rồi cho Na dư vào thì thu được 4,48 L khí hiđro (đktc). Lượng
axit axetic trong hỗn hợp bằng :
A. 0,1 mol.
B. 0,2 mol.
C. 0,3 mol.
D. 0,4 mol.
Câu 10: Một hh X gồm CH3OH; CH2=CH-CH2OH; CH3CH2OH; C3H5(OH)3. Cho 25,4 gam hh X t/d với Na dư
thu được 5,6 lít H2 (đktc). M t khác, đem đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam hh X thu được a mol CO2 và 27 gam H2O.
Giá trị của a là
A. ,25
B. 
C. ,4
D. ,2
Câu 11:. Hỗn hợp gồm các ancol đều no đơn ch c và phân tử khối đều  60. Khi tách nước ở 170oC với xúc tác
H2SO4 đ c thì trong sản ph m có hai anken là đồng đẳng liên ti p nhau: V y trong hỗn hợp đầu có thể ch a
tối đa bao nhiêu ancol
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 12:. Tìm nh n xét đúng:
A. Trong c ng nghi p, để sản xuất phênol người ta oxi hóa Cumen với O2 kh ng khí, với xúc tác thích hợp.
B. Do ảnh hưởng của nhóm OH, nên phênol có khả năng thể hi n tính axit y u, dễ dàng phản ng với dung
dịch NaOH.
C. Nhựa Bêkalit ( Phenolfomandehit) là hợp chất cao phân tử, là sản ph m của phản ng tr ng hợp gi a
phênol và anđêhit fomic.
D. Kh ng thể nh n bi t được phênol và anilin bằng dung dịch HCl, ho c NaOH.
Câu 13:. Oxi hóa 4,64 gam một ancol đơn ch c A bằng CuO thấy khối lượng chất rắn đã giảm đi 1,12 gam và thu
được hỗn hợp gồm một anđêhit, ancol dư ,nước . ( Bi t ancol A có tỉ khối hơi so với hidro lớn hơn 23,1).
Hi u suất của phản ng là:
A. 48,28%
B. 70%
C. 89,74%
D. 87,5%.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 80,08 gam hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH và CH3OC3H7 thu được 95,76 gam H2O
và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 129,6 lít
B. 87,808 lít
C. 119,168 lít
D. 112 lít
Câu 15: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và 1 rượu no đơn ch c A. Cho 4,6 gam X tác d ng với Na dư thu được 1,12
lít H2(đktc) . M t khác oxi hóa hoàn toàn 4,6 gam X bằng CuO , to rồi cho toàn bộ sản ph m thu được tác d ng với
dung dịch Ag2Odư/NH3 thu được 0,2 mol Ag . CTCT của A là:
A. C2H5OH
B. CH3CHOHCH3
C. CH3CH2CH2OH
D.CH3CH2CHOHCH3
Câu 16: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn ch c, mạch hở, k ti p nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2
mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhi t độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản ph m h u cơ Y. Cho Y tác
d ng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là
A. 15,3.
B. 13,5.
C. 8,1.
D. 8,5
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Câu 17: Chia 30,4 gam hổn hợp hai ancol đơn ch c thành hai phần bằng nhau
phần 1 cho tác d ng h t với Na tạo ra 0,15 mol H2
phần 2 đem oxi hoá hoàn toàn bằng CuO, to thu được hổn hợp 2 andehit, cho toàn bộ hổn hợp 2 andehit tác d ng
h t với Ag2O/NH3 dư (dung dịch AgNO3/NH3 dư) thu được 86,4 gam Ag. Hai ancol là
A. CH3OH và C2H5OH
B. C2H5OH và C2H5CH2OH
C. CH3OH va C2H5CH2OH
D. CH3OH và C2H3CH2OH
Câu 18: Cho m gam hơi ancol metylic đi qua một ống s ch a CuO đốt nóng, làm lạnh toàn bộ phần hơi đi ra khỏi
ống s rồi chia thành 2 phần đều nhau. Phần 1 cho phản ng h t với Na thu được 3,36 lít khí H2(đktc). Phần 2 cho
phản ng h t với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu đ ược 86,4 gam Ag. Hi u suất của phản ng oxi hoá ancol
metylic l à:
A: 40%
B: 33,3%
C: 66,67%
D: 50%

PhÇn 3: andehit ( 2- 3 c©u )
Câu 1: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp A một thời gian, có
m t chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi B gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối hơi của B so với
He bằng 95/12. Hi u suất của phản ng hiđro hóa anđehit metacrylic là:
A. 100%
B. 70%
C. 65%
D. 80%
C©u 2 : Hỗn hợp A gồm hai anđehit X, Y. Trong đó X được điều ch bằng cách cho ankin hợp H2O khi có m t HgSO4 ở
80oC, Y được điều ch bằng cách oxi hoá ancol anlylic. Cho 20,48 gam hỗn hợp A (trong đó anđehit có phân tử khối nhỏ
chi m 40% về số mol) tác d ng với AgNO3 trong NH3 dư. Khối lượng Ag thu được khi phản ng xảy ra hoàn toàn là:
A. 86,4 g
B. 43,2 g
C. 64,8 g
D. 32,4 g
Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit cacboxylic đều no, mạch hở. Cho 0,1 mol X phản ng tráng gương hoàn toàn thu được
0,3 mol Ag. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu đợc 16,8 lít CO2 (ở đktc). C ng th c của 2 anđehit đó là:
A. CH3CHO ; CH2(CHO)2
B. CH3CHO; (CHO)2.
C. HCHO; CH3CHO.
D. CH3CHO; C2H5CHO.
C©u 4:Anñehit maïch hôû A taùc duïng vôùi H2 theo tæ leä mol n A : n H = 1:2 vaø traùng göông theo tæ leä mol n A : n Ag =
2

1:4.Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam A caàn vöøa ñuùng V lít O2 ( ñktc). Haáp thuï toaøn boä saûn phaåm chaùy vaøo dung dòch
nöôùc voâi trong dö thu ñöôïc a gam keát tuûa. Moái lieân heä giöõa m vôùi V vaø a laø
A. m 

11a 25V

.
25 28

B. m 

11a 25V

.
25
28

C. m 

11a 5V

.
25 8

D. m 

11a 5V

.
25 8

C©u 5: Chia 0,16 mol hoãn hôïp X goàm hai anñehit ñôn chöùc A vaø nhò chöùc B (MA < MB) thaønh hai phaàn baèng
nhau. Hiñro hoùa phaàn moät caàn vöøa ñuùng 3,584 lít H2 (ñktc). Cho phaàn hai taùc duïng vôùi moät löôïng dö dung dòch
AgNO3/NH3 thu ñöôïc 25,92 gam Ag vaø 8,52 gam hoãn hôïp hai muoái amoni cuûa hai axit höõu cô. Caùc phaûn öùng
xaûy ra hoaøn toaøn. Thaønh phaàn phaàn traêm khoái löôïng cuûa A trong hoãn hôïp X laø
A. 49,12%.
B. 50,88%.
C. 34,09%.
D. 65,91%.
Câu 6: Chia m gam hỗn hợp 2 anđehit đơn ch c mạch hở thành 2 phần bằng nhau
Phần 1 tác d ng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag k t tủa
Phần 2 tác d ng v a đủ với 1 gam hiđro có xúc tác Niken nung nóng thu được hỗn hợp ancol Y. Ngưng t Y rồi
cho toàn bộ vào bình ch a Na thấy khối lượng bình tăng (0,5m 0,7) gam. C ng th c của 2 anđehit là:
A. HCHO và C2H5CHO
B. CH2CHCHO và HCHO
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C. CH2CHCHO và CH3CHO
D. HCHO và CH3CHO
Câu 7: Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no đơn ch c mạch hở Y,Z (MY <MZ). Chia A thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1. tác d ng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 64,8 gam Ag
Phần 2. oxi hóa hoàn toàn thành hỗn hợp axit B. Trung hòa C cần 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung
dịch D. C cạn D, đốt cháy hoàn toàn chất rắn sinh ra thu được 8,96 lít CO2 (đktc). C ng th c phân tử của Z là:
A. C2H5CHO
B. C3H7CHO
C. C4H9CHO
D. CH3CHO
Câu 8:. Cho sơ đồ chuyển hóa sau đây: C2H6O2
C2H2O2
(X): C2H4O2.
Chất X kh ng có tính chất nào sau đây:
A. Tác d ng được với Na,
B. Tác d ng được với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Tác d ng được với dung dịch CH3COOH.
D. Tác d ng được với Na2CO3 và NaOH.
Câu 9 :. Hỗn hợp gồm hai anđêhit đơn ch c A và B được chia thành hai phần bằng nhau:
- Phần một đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì tạo ra 10,8 gam Ag.
- Phần hai oxi hóa tạo thành hai axit tương ng, sau đó cho hai axit này phản ng với 250 ml dung dịch
NaOH 0,26M được dung dịch A. Để trung hòa lượng NaOH dư trong dung dịch A cần d ng đúng 100 ml
dung dịch HCl 0,25M. C cạn dung dịch A, đem đốt cháy chất rắn c cạn tạo được 3,52 gam CO 2 và 0,9
gam H2O.
C ng th c phân tử của hai anđêhit A và B là:
A. HCHO và C2H5CHO.
B. HCHO và C2H3CHO
C. HCHO và CH3CHO
D. CH3CHO và C2H5CHO
Câu 10: Tráng bạc hoàn toàn 5,72g một anđehit X no đơn ch c, mạch hở. Toàn bộ lượng bạc thu được đem hoà tan
h t vào dung dịch HNO3 đ c nóng giải phóng V lít khí NO2 (sản ph m khử duy nhất). Sau phản ng khối lượng
dung dịch thay đổi 16,12g (giả sử hơi nước bay hơi kh ng đáng kể). C ng th c cấu tạo thu gọn của X là:
A. CH3CHO
B. HCHO
C. C2H5CHO
D. C3H7CHO
C©u 11: Khi cho 1 mol andehit A maïch hôû taùc duïng vöøa ñuû vôùi a mol H2 thu ñöôïc 1 mol ancol B. Cho 1 mol
ancol B taùc duïng vôùi Na dö thu ñöôïc b mol H2 . Bieát a = 4 b. A thuộc dãy đồng đẳng nà o trong số các đồng đẳng
sau:
A. andehit 1nối đ i C = C ,đơn ch c
B. Andehit no, đơn ch c .
C. Andehit no, hai ch c .
D. andehit 1nối đ i C = C , hai ch c.
Câu 12: Oxi hóa 3,75 gam một anđehit đơn ch c X bằng oxi có xúc tác thu được 5,35 gam hỗn hợp Y gồm axit,
anđehit dư. Đốt cháy hoàn toàn X rồi cho sản ph m cháy hấp th vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng k t tủa
thu được là
A. 12,5 gam
B. 17,05 gam.
C. 19,4 gam.
D. 25 gam
Câu 13: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống s đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ng xảy ra
hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất h u cơ. Đốt cháy h t Y thì thu được x mol CO2 và (x+0,3) mol
H2O (ở đktc). Cho Y tácd ng với lượng dư AgNO3/NH3, sinh ra 21,6 gam Ag. Phần trăm theo thể tích của H2 trong
X là
A. 65,00%.
B. 46,15 %
C. 35,00%
D. 53,85%.
Câu 14: Cho 0,25 mol hỗn hợp X gồm 2 anđêhit no đơn ch c tác d ng với dung dịch AgNO3dư /NH3
sinh ra 0,7 mol Ag. M t khác khi đốt cháy hoàn toàn X thu được 24,2 gam CO. C ng th c 2 anđêhit là
A. CH3CHO và C2H5CHO
B. HCHO và CHCHO
C. HCHO và C3H7CHO
D. HCHO và C2H5CHO.
Câu 15: Hoá hơi 2,28 gam hổn hợp 2 andehit có thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở c ng điều ki n, m t
khác cho 2,28 gam hổn hợp 2 andehit trên tác d ng với AgNO3 trong NH3 dư thu được 15,12 gam Ag. C ng th c
phân tử 2 andehit là
A. CH2O và C2H4O
B. CH2O và C2H2O2
C. C2H4O và C2H2O2
D. CH2O vµ C3H4O

PhÇn 4: axit cacboxylic ( 2 – 3 c©u )
[Type text]
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Câu 1: Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH ( tỉ l mol 1:1); hỗn hợp Y gồm CH3OH và C2H5OH ( tỉ l mol 3 :
2). Lấy 11,13 gam hỗn hợp X tác d ng với 7,52 gam hỗn hợp Y có xúc tác H2SO4 đ c, đun nóng. Khối lượng của
este thu được là ( bi t hi u suất các phản ng este đều 75%)
A. 10,89 gam
B. 11,4345 gam
C. 14,52 gam
D. 11,616 gam
Câu 2: Sắp x p các chất sau đây theo trình tự giảm dần nhi t độ s i:
CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3),CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5).
A. (3) > (1) > (4) > (5) > (2).
B. (1) > (3) > (4) > (5) > (2).
C. (3) > (1) > (5) > (4) > (2).
D. (3) > (5) > (1) > (2) > (4).
C©u 3: Cho các chất sau đây: 1)CH3COOH, 2)C2H5OH, 3)C2H2, 4)CH3COONa, 5)HCOOCH=CH2,
6)CH3COONH4. Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra t CH3CHO bằng một phương trình phản ng là:
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
B. 1, 2, 6.
C. 1, 2.
D. 1, 2, 4, 6.
Câu 4: Cho 0,7 mol hỗn hợp gồm 2 axit h u cơ ( mỗi axit ch a kh ng quá 2 nhóm -COOH ) phản ng v a đủ dd
Na2CO3 thu được lượng muối h u cơ nhiều hơn khối lượng axit là 26,4 g. C ng th c của 2 axit là:
A: CH2(COOH)2 và C6H5COOH
B: HCOOH và CH3COOH
C: HOOC - COOH và CH2(COOH)2
D: CH3COOH và CH2=CH- COOH
Câu 5: Sắp x p theo th tự tính axit tăng dần của các chất sau: CH3OH (1) , C2H5OH (2) , H2O (3) , C6H5OH (4) ,
ClCH2-CH2-COOH (5) , CH3COOH (6) , ClCH2COOH (7) ?
A. (2)<(1)<(3)<(4)<(6)<(5)<(7)
B. (3)<(2)<(1)<(4)<(6)<(5)<(7).
C. (1)<(2)<(3)<(4)<(6)<(5)<(7)
D. (1)<(2)<(3)<(4)<(5)<(6)<(7).
Câu 6: Cho 20,15 gam hỗn hợp 2 axit no đơn ch c tác d ng v a đủ với dung dịch Na2CO3, thu được V(lit) khí
CO2 (đktc)và dung dịch, c cạn dung dịch thu được 28,96 gam muối . Giá trị của V là:
A.4,84lít
B.4,48lit
C.2,24lit
D.2,42lít.
C©u 7: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của hai axit no đơn ch c là đồng đẳng k ti p.
Đốt cháy hỗn hợp X và cho sản ph m (CO2, H2O)lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4đ c, bình 2 đựng KOH dư, thấy
khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình 1 nhiều hơn bình một là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là
Na2CO3
cân
n ng
2,65
gam.
C ng
th c
phân
tử
của
hai
muối
natri
là
A.CH3COONa,C2H5COONa. B.C3H7COONa,C4H9COONa.
C.C2H5COONa,C3H7COONa. D.k tquảkhác.
C©u 8: Để trung hoà 8,3 gam hỗn hợp 2 axit đơn ch c X, Y cần d ng 150 gam dung dịch NaOH 4%. M t khác cũng cho
khối lượng trên tác d ng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho 21,6 gam bạc. X và Y có c ng th c phân tử là:
A. CH3COOH và C2H5COOH
B. HCOOH và CH3COOH
C. C2H5COOH và C3H7COOH
D. HCOOH và C2H5COOH
Câu 9: Hỗn hợp A gồm 1 axit no đơn ch c & 2 axit kh ng no, đơn ch c ch a 1 liên k t đ i k ti p nhau trong dãy
đồng đẳng. Cho A tác d ng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2M. Để trung hòa v a h t lượng NaOH cần
thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch D. C cạn c n th n D được 22,89 g rắn khan. M t khác, đốt
cháy hoàn toàn hỗn hợp A rồi cho toàn bộ sản ph m cháy hấp th vào bình NaOH đ c (dư), khối lượng bình tăng
thêm 26,72 (g). CTPT 3 axit :
A. HCOOH, C2H3COOH, C3H5COOH
B. CH3COOH, C2H3COOH, C3H5COOH
C. HCOOH, C3H5COOH, C4H7COOH
D. HCOOH, C5H9COOH, C4H7COOH
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm: HCOOH, CH3COOH, CH2=CH-COOH. Cho toàn sản ph m cháy vào
dung dịch nước v i trong dư thấy thu được 60 gam k t tủa và khối lượng dung dịch giảm 24,6 gam. Số mol của
CH2=CH-COOH trong hỗn hợp X là
A. 0,20.
B. 0,15.
C. 0,05.
D. 0,10.
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C©u 11: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH,CxHyCOOH,và (COOH)2 thu được 14,4 gam
H2O và m gam CO2. M t khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc)
khí CO2.Tính m:
A. 52,8 gam
B. 48,4 gam
C. 44 gam
D. 33 gam
Caâu 12:. Hoãn hôïp X goàm axit CH3COOH vaø axit CH2=CH-COOH tæ leä mol 2:1. Laáy 12.8 gam hoãn hôïp X cho
taùc duïng vôùi 18 gam C3H7OH coù xuùc taùc H2SO4 ñaëc thu ñöôïc m gam hoãn hôïp este ( hieäu suaát caùc phaûn
öùng este hoaù ñeàu baèng 60%). Giaù trò cuûa m laø: ( Cho C =12, H =1, O =16).
A. 12,72
B. 18,36
C. 19,08
D. 21,2
Câu 13: Axit Malic (2-hiđroxi butanđioic) có trong quả táo. Cho m gam axit Malic t/d với Na dư thu được V1 lít
khí H2. M t khác, cho m gam axit Malic t/d với NaHCO3 dư thu được V2 lít khí CO2 (Thể tích các khí đo ở
cùng điều ki n). Mối quan h gi a V1 và V2 là:
A. V1 = 0,5V2.
B. V1 = V2.
C. V1 = 0,75V2.
D. V1 = 1,5V2.
Caâu 14:. Hoãn hôïp X goàm moät axit no ñôn chöùc maïch hôû vaø moät röôïu ( ancol ) no ñôn chöùc maïch hôû coù phaân töû
khoái baèng nhau. Chia m gam X thaønh hai phaàn baèng nhau:
- Ñoát chaùy heát phaàn 1 roài cho saûn phaåm chaùy haáp thuï qua dung dòch Ba(OH)2 coù dö thu ñöôïc 7,88 gam
keát tuûa.
- Cho phaàn 2 taùc duïng heát vôùi Na thu ñöôïc 168 ml H2 (ñktc).
Coâng thöùc caáu taïo cuûa A vaø B coù theå laø: ( Cho C =12, H = 1, O =16, Ba = 137)
A. HCOOH vaø C2H5OH.
B. CH3COOH vaø C3H7OH.
C. C2H5COOH vaø C4H9OH.
D. CH3COOH vaø C2H5OH.
Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai axit cacboxylic no, đơn ch c k ti p nhau trong dãy đồng đẳng tác
d ng h t với Na giải phóng ra 8,96 lít H2 (đktc). N u đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đ c xt) thì các chất trong hỗn
hợp phản ng v a đủ với nhau tạo thành 34,88 gam este (giả thi t các phản ng este hoá xảy ra như nhau và đạt
hi u suất 80%). Hai axit cacboxylic trong hỗn hợp là
A. C3H7COOH & C4H9COOH.
B. CH3COOH & C2H5COOH
C. C2H5COOH & C3H7COOH.
D. HCOOH & CH3COOH.
Câu 16:. Cho các sơ đồ chuyển hóa sau đây:
+Br2
+NaOH
(1). Xiclopropan
A1
(2). Isopren

+HBr

(3). Prôpan -1-ol

B1

+NaOH

+H2SO4 đ c
170oC

B2

+H2

C1
+Br2/as

A2
B3
+Cl2
, 500oC

+CuO

A3

+CH3COOH, H+, to

C2

+AgNO3/NH3

A4

+NaOH

A5

+NaOH
CaO, to

CH4

CH3COO(CH2)2CH(CH3)2.

+Cl2 + H2O

C3

+NaOH

C4

+HNO3 đ c

Glixerin trinitrat.

+HCl
(4) CaC2 +HCl D1 +600oC D2
D3 +NaOH D4
Phenol.
Các sơ đồ nào sau đây biễu diễn đúng:
A. (1), (2), (3)
B. (1), (2), (3), (4)
C. (2), (4)
D. (2), (3).
Câu 17: Hỗn hợp X gồm 2 chất h u cơ A, B chỉ ch a một loại nhóm ch c. Cho m gam X tác d ng h t với NaOH
thu được một muối của axit h u cơ đơn ch c và hỗn hợp 2 ancol, tách nước hoàn toàn hai ancol này ở điều ki n
thích hợp chỉ thu được một anken làm mất màu v a đủ 24 gam Br2. Bi t A, B ch a kh ng quá 4 nguyên tử cacbon
trong phân tử. Giá trị của m là :
A. 22,2 g
B. 11,1 g
C. 13,2 g
D. 26,4 g
Câu 18: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác d ng với NaHCO3 dư thì thu
được 15,68 lít khí CO2 (đktc). M t khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam
CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là
A. 0,8.
B. 0,3.
C. 0,6.
D. 0,2.
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PhÇn 5: este , lipit ( 2 – 3 c©u )
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este đơn ch c no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38
gam CO2. Cho lượng este này tác d ng v a đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol k ti p và 3,92 gam muối của
một axit h u cơ. C ng th c của hai chất h u cơ trong hỗn hợp đầu là:
A. HCOOC3H7 và HCOOC2H5
B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
C. C2H5COOC2H5 và C2H5COOCH3
D. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7
C©u 2: Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ l số mol nCO2 : nH2O = 2. Đun
nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ng. X kh ng có ch c ete, kh ng phản ng với
Na trong điều ki n bình thường và kh ng khử được AgNO3, trong amoniac ngay cả khi đun nóng. Bi t Mx < 140. C ng
th c cấu tạo của X là
A. CH3COOC6H5
B. C2H3COOC6H5
C. HCOOC6H5
D. C2H5COOC6H5
C©u 3: Một este có c ng th c phân tử C4H6O2. Thuỷ phân h t X thành hỗn hợp Y. X có c ng th c cấu tạo nào để Y cho
phản ng tráng gương tạo ra lượng Ag lớn nhất
A. CH3COOCH = CH2
B. HCOOCH2CH = CH2
C. HCOOCH = CHCH3
D. CH2 = CHCOOCH3
C©u 4: Thuỷ phân hoàn toàn glixerol trifomiat trong 200 gam dung dịch NaOH c cạn dung dịch hỗn hợp sau phản ng
thu được 28,4 gam chất rắn khan và 9,2 gam ankol. Xác định nồng độ % của dung dịch NaOH
A. 8%
B. 10%
C. 12%
D. 14%
Câu 5: Hợp chất h u cơ A ch a một loại nhóm ch c có c ng th c phân tử C8H14O4. Khi thuỷ phân A trong dung dịch
NaOH được một muối và hỗn hợp hai ancol X, Y. Phân tử ancol Y có số nguyên tử cacbon nhiều gấp đ i số nguyên tử
cacbon trong phân tử ancol X. Khi đun nóng với H2SO4 đ c, X cho một olefin, Y cho hai olefin đồng phân. C ng th c cấu
tạo của A là:
A. CH3OOCCH2CH2COOC3H7
B. C2H5 OOC- COO[CH2]3CH3
C. C2H5OOCCH2COOCH(CH3)2
D. C2H5OOC- COOCH(CH3)C2H5
C©u 6: Cho 0,0 1 mol một este X phản ng v a h t với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M, sản ph m tạo ra chỉ gồm một muối
và một ancol đều có số mol b?ng số mol este, đều có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh. M t khác xà phòng hoá
hoà n toà n một lượng este X bằng dung dịch KOH v a đủ, thì v a h t 200 ml KOH 0,15M và thu được 3,33 gam muối.
X là :
A. Đimetyl ađipat.
B. Etylenglycol oxalat.
C. Đietyl oxalat
D. Etylenglicol ađipat
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp hai este no, mạch hở, đơn ch c là đồng đẳng liên ti p thu được 19,712 lit khí
CO2 (đktc). Xà phòng hóa c ng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 17 gam một muối duy nhất. C ng th c của
hai este là :
A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7
B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7 và HCOOC4H9
D. CH3COOC2H5 và HCOOC2H5
Câu 8: Phát biểu đúng là:
A. Phản ng thủy phân este trong môi trường axit là phản ng thu n nghịch.
B. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
C. Phản ng gi a axit và ancol khi có H2SO4 đ c là phản ng một chiều.
D. Tất cả các este phản ng với dung dịch kiềm lu n thu được sản ph m cuối c ng là muối và ancol.
Caâu 9: Thuûy phaân hoaøn hoãn hôïp X goàm hai este hai chöùc, maïch hôû coù cuøng coâng thöùc phaân töû C4H6O4 caàn vöøa
ñuùng 100 ml dung dòch NaOH 1M, roài coâ caïn thu ñöôïc 6,76 gam hoãn hôïp muoái vaø a gam hoãn hôïp ancol. Oxi hoùa
toaøn boä löôïng ancol sinh ra baèng CuO roài cho toaøn boä saûn phaåm taïo thaønh taùc duïng vôùi moät löôïng dö dung dòch
AgNO3/NH3 thu ñöôïc m gam keát tuûa. Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Giaù trò cuûa m laø
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A. 34,56.
B. 43,20.
C. 51,84.
D. 30,24.
Caâu 10: Ñoát chaùy hoaøn toaøn a mol chaát beùo A thu ñöôïc b mol CO2 vaø c mol H2O. Bieát b – c = 5a, vaø hiñro hoùa
hoaøn toaøn m gam A caàn vöøa ñuùng 2,688 lít H2 ( ñktc) thu ñöôïc 35,6 gam saûn phaåm B. Maët khaùc thuûy phaân hoaøn
toaøn m gam A trung tính baèng moät löôïng dung dòch NaOH vöøa ñuû, roài coâ caïn thu ñöôïc x gam xaø phoøng. Giaù trò
cuûa x laø
A. 36,48.
B. 12,16.
C. 36,24.
D. 12,08.
Câu 11: Thực hi n phản ng este hoá gi a axit axetic và hỗn hợp gồm 8,4 gam 3 ancol là đồng đẳng của ancol etylic. Sau
phản ng thu được 16,8 gam 3 este. Lấy sản ph m của phản ng este hoá trên thực hi n phản ng xà phòng hoá với dung
dịch NaOH 4 M thì thu được m gam muối: (Giả sử hi u suất phản ng este hoá là 100%). Giá trị của m là
A. 10,0gam
B. 16,4gam
C. 20,0gam
D. 8,0gam
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn gam hh X gồm hai este đồng phân của nhau cần d ng 0,525 mol O2 và thu được 0,45
mol CO2, 0,45 mol H2O. N u cho m gam X t/d h t với 0,2 mol NaOH, rồi kh cạn dd tạo thành còn lại 12,9 gam
chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của este có gốc axit nhỏ hơn trong X là.
A. 60
B. 33,33
C. 66,67
D. 50
Câu 13: Este X tác d ng với NaOH theo tỉ l mol 1:2 thu được một muối của axit h u cơ Y và một ancol Z có số
mol bằng nhau và bằng số mol X phản ng. Cho 11,6 gam X phản ng v a đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu
được 6,2 gam ancol Z. C ng th c phân tử của axit Y là
A. C3H4O4.
B. C2H2O4.
C. C4H4O4.
D. C2H4O2
Câu 14: Hợp chất X là ancol no, đa ch c. Đốt cháy h t 0,1 mol X cần 0,25 mol O2. Cho 100 gam X tác d ng với
150 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đ c, t0) thu được 109,5 gam chất Z (đa ch c). Tính hi u suất của phản ng tạo
Z.
A. 50%.
B. 65%.
C. 60%.
D. 75%.
Câu 15: Xà phòng hoá hoàn toàn 20,4 gam chất h u cơ X đơn ch c bằng dung dịch NaOH thu được muối Y và
chất h u cơ Z. Nung Y với NaOH rắn cho khí R.Bi t dR/O2 = 0,5. Cho Z tác d ng với Na thu được 2,24 lít H2
đktc. Z tác d ng với CuO nóng cho sản ph m tham gia phản ng tráng bạc. V y X là:
A. etyl axetat
B. Isopropyl axetat
C. etyl propyonat
D. propyl axetat
Câu 16: Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai axit cacboxylic no, đơn ch c k ti p nhau trong dãy đồng đẳng tác
d ng h t với Na giải phóng ra 8,96 lít H2 (đktc). N u đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đ c xt) thì các chất trong hỗn
hợp phản ng v a đủ với nhau tạo thành 34,88 gam este (giả thi t các phản ng este hoá xảy ra như nhau và đạt
hi u suất 80%). Hai axit cacboxylic trong hỗn hợp là
A. C3H7COOH & C4H9COOH.
B. CH3COOH & C2H5COOH
C. C2H5COOH & C3H7COOH.
D. HCOOH & CH3COOH.
Câu 17: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất h u cơ no, đơn ch c tác d ng v a đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M,
thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). N u đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp th h t
sản ph m cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. C ng th c của hai hợp
chất h u cơ trong X là
A. CH3COOH vµ CH3COOC2H5
B. C2H5COOH và C2H5COOCH3.
C. HCOOH và HCOOC2H5.
D. HCOOH và HCOOC3H7
Câu 18: Đun nóng 0,01 mol chất Y với dung dịch NaOH dư thu được 1,34 g muối của một axit h u cơ Z và 0,92 g
ancol đơn ch c. N u cho ancol đó bay hơi thì chi m thể tích là 0,448 lít đkc. CT của Y:
A.(COOC2H5)2
B.C2H5(COOCH3)2.
C. CH3COOC2H5
D. CH2(COOC2H5)2

PhÇn 6: gluxit ( 1 -2 c©u )
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Câu 1: Thủy phân hoàn toàn một lượng mantozơ, sau đó cho toàn bộ lượng glucozơ thu được lên men thành ancol
etylic thì thu được 100 ml rượu 460. Khối lượng riêng của ancol là 0,8gam/ml. Hấp th toàn bộ khí CO2 vào dung
dịch NaOH dư thu được muối có khối lượng là:
A. 84,8 gam.
B. 42,4 gam.
C. 212 gam.
D. 169,6 gam.
Câu 2: Một loại m n cưa ch a 60% xenlulozơ được d ng làm nguyên li u để điều ch ancol etylic. Bi t hi u suất của quá
trình là 70%. Khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. T 1 tấn m n cưa trên điều ch được thể tích cồn
70o là:
A. 310,6 lít
B. 306,5 lít
C. 425,9 lít
D. 305,7 lít
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng
A. Trong dung dịch, glucozo, saccarozo, fructozo, tinh bột đều tác d ng với Cu(OH)2 cho dd màu xanh lam.
B. Fructzo có phản ng tráng bạc, ch ng tỏ phân tử fructozo có nhóm ch c CHO.
C. Trong m«i tr-êng kiÒm, ®un nãng mantozo cho kÕt tña ®á g¹ch
D. Khi thuỷ phân đ n c ng saccarozo, tinh bột và xenlolozo đều cho một monosaccarit
Câu 4: Cho xenlulozo phản ng với anhidrit axetic (H2SO4 đ xúc tác) thu được 4,2 g CH3COOH và 7,8 g hỗn hợp X
gồm : xenlulozo triaxetat và xenlulozo điaxetat. Thành phần % theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp X là:
A. 36,92% & 63,08%
B. 39,87% & 60,13%
C. 65.94% & 34,06%
D. 47.92% & 52.08%
Câu 5: Hoãn hôïp X goàm mantozô vaø saccarozô ñöôïc chia thaønh hai phaàn baèng nhau. Phaàn moät phaûn öùng vöøa ñuû
vôùi 4,9 gam Cu(OH)2. Thuûy phaân phaàn hai, trung hoøa dung dòch sau phaûn öùng vaø baèng phöông phaùp thích hôïp,
taùch thu ñöôïc m gam hoãn hôïp Y, toaøn boä hoãn hôïp Y laøm maát maøu vöøa ñuùng 160 ml dung dòch Br2 1M. Caùc phaûn
öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Khoái löôïng hoãn hôïp X laø
A. 34,20.
B. 68,40.
C. 54,72.
D. 109,44.

 H 2O / H
men
Câu 6: Sơ đồ điều ch ancol etylic t tinh bột: Tinh bột 
ancol etylic. Lên men 162
 glucozơ 
gam tinh bột với hi u suất các giai đoạn lần lượt là 80% và 90%. Thể tích dung dịch ancol etylic 400 thu được là
(Bi t khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8 g/ml)
A. 230 ml
B. 207 ml
C. 115 ml
D. 82,8 ml
Câu 7: Lên men m gam glucozo với hi u suất 70% rồi hấp th toàn bộ khí thoát ra vào 4 lít dung dịch NaOH 0,5M
( D=1,05g/ml ) thu được dung dịch ch a 2 muối có tổng nồng độ là 3,211%. Giá trị của m là:
A. 384,7
B. 135,0
C. 270,0
D. 192,9
Câu 8. 10 kg glucozô coù laàn taïp chaát ( 2%) leân men thaønh ancol eâtylic. Neáu quaù trình leân men ancol bò hao huït
10% thì löôïng
ancol thu ñöôïc laø:
A. 9,00 kg.
B. 1,8 kg
C. 4,50kg
D. 3,6 kg.
Câu 9:.Saccarozo coù theå taùc duïng vôùi hoùa chaát naøo cho döôùi ñaây?
(1). Cu(OH)2 (2). AgNO3/NH3
(3). H2/Ni, to (4). H2SO4 loaõng, noùng.
A. (1), (4)
B. (2), (3)
C. (1), (2)
D. (3), (4).
Câu 10: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hi u suất 60%. Dung dịnh sau phản ng chia thành hai phần bằng
nhau. Phần I tác d ng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được x mol Ag. Phần II làm mất màu v a đủ dung
dịch ch a y mol brom. Giá trị của x, y lần lượt là:A. 0,24; 0,06.
B. 0,12; 0,06. C. 0,32; 0,1. D. 0,48; 0,12.
Câu 11: Chỉ d ng Cu(OH)2/OH có thể nh n bi t được các dung dịch đựng riêng bi t t ng chất trong nhóm nào sau
đây
A. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin.
B. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol.
C. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ.
D. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol.
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C©u 12: Lên men a gam glucozơ với hi u suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp th h t vào nước v i trong thu được 10
gam k t tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Khối lượng a bằng :
A. 13,5 gam.
B. 15,0 gam.
C. 20,0 gam.
D. 30,0 gam.
C©u 13: Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/mL) cần d ng để tác d ng hoàn toàn với lượng dư xenlulozơ
tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat là :
A. 12,95 ml.
B. 29,50 ml.
C. 2,950 ml.
D. 1,295 ml.
Câu 14: Có thể tổng hợp ancol etylic t CO2 theo sơ đồ sau: CO2 → Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic. Tính thể
tích CO2 sinh ra kèm theo sự tạo thành ancol etylic n u CO2 lúc đầu d ng là 1120 lít (đktc) và hi u suất của mỗi
quá trình lần lượt là 50%, 75%, 80%.
A. 373,3 lít
B. 280,0 lít
C. 149,3 lít
D. 112,0 lít
Câu 15: Lên men m g glucozơ với hi u suất 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp th hoàn toàn vào 500 ml dung
dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 g k t tủa. Giá trị của lớn nhất của m là
A. 25,00.
B. 12,96.
C. 6,25.
D. 13,00.

PhÇn 7: amin ( 1 - 2 c©u )
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các amin đồng đẳng của vinylamin thu được 41,8 gam CO 2 và
18,9 gam H2O . Giá trị của m là:
A. 16,7 gam
B. 17,1 gam
C. 16,3 gam
D. 15,9 gam
 HNO3

C©u 2. Cho sơ đồ : C6H6  C6H5NO2
H  60%

HCl , Fe



ddNaOH


C6H6NH3Cl
C6H5NH2
H  70%
H  100%

1 tấn nhựa than tách ra được 20kg anilin và 1,6kg C6H6 . Lượng anilin thu được t 10 tấn nhựa than là :
A.20,081 kg
B. 21,6kg
C. 208,01 kg
D. 219,7 kg
C©u 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng kh ng khí v a đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam
H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thi t kh ng khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chi m 20% thể tích kh ng khí. X
có c ng th c là
A. C2H5NH2. B. C3H7NH2. C. CH3NH2. D. C4H9NH2.
Câu 4: Cho các chất sau NH3 (1), anilin (2), p-nitro anilin (3), p-metyl anilin (4), metyl amin (5), đimetyl amin (6) .
Th tự tăng dần lực bazo là:
A. 3<2<4<1<5<6
B. 2<3<4<1<5<6
C. 3<1<4<2<5<6
D. 2<3<1<4<5<6
Câu 5: Hoãn hôïp X goàm amin no, ñôn chöùc, maïch hôû A vaø O2 (löôïng O2 trong X gaáp 3 laàn löôïng O2 caàn duøng ñeå
ñoát chaùy hoaøn toaøn A). Baät tia löûa ñieän ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp X, thu ñöôïc hoãn hôïp khí Y. Daãn hoãn hôïp Y
ñi qua bình ñöïng dung dòch H2SO4 ñaëc thu ñöôïc hoãn hôïp khí Z coù tæ khoái hôi ñoái vôùi H2 laø 17,1. Coâng thöùc phaân
töû cuûa A laø
A. CH5N.
B. C2H7N.
C. C3H9N.
D. C4H11N
Caâu 6: Ñoát chaùy moät amin, no ñôn chöùc, maïch hôû A trong moät bình kín baèng moät löôïng khoâng khí vöøa ñuû ôû
136,50C vaø aùp suaát P1 . Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn vaãn giöõ nhieät ñoä bình khoâng thay ñoåi vaø aùp suaát luùc
baáy giôø laø P2.
Bieát 52P1 = 49P2. Bieát khoâng khí goàm coù 20% O2 vaø 80% N2 theo theå tích. Coâng thöùc phaân töû cuûa A laø
A. CH5N.
B. C2H7N.
C. C3H9N.
D. C4H11N.
Câu 7:. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol (với dung môi là nước và xét ở cùng điều ki n về nhi t độ,
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áp suất): natri hiđroxit (1); anilin (2); amoniac (3); metylamin (4); điphenylamin (5); etylamin (6). Dãy các
chất được sắp x p theo chiều tăng dần pH là
A. (5); (4); (2); (6); (1); (3)
B. (1); (6); (3); (4); (2); (5)
C. (1); (4); (2); (5); (3); (6)
D. (5); (2); (3); (4); (6); (1)
Câu 8: Amin X ch a vòng benzen và có c ng th c phân tử C8H11N. X tác d ng với HNO2 ở nhi t độ thường giải
phóng khí nitơ. M t khác, n u cho X tác d ng với nước brom thì thu được chất k t tủa có c ng th c C 8H10NBr3. Số
c ng th c cấu tạo của X là:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 9 : 42.8g một hỗn hợp X gồm 2 amin no A, B, đơn ch c đồng đẳng k ti p. Chia X làm 2 phần bằng nhau
P1: tác d ng v a đủ với 0.3 lit dd H2SO4 1 M.
P2: đốt cháy cho ra V lít N2
Xác định CTPT, số mol mỗi amin và V
A. 0.4 mol CH3-NH2, 0.2 mol C2H5-NH2, 3.36l N2
B. 0.8 mol C2H5-NH2, 0.4 mol C3H7- NH2, 11.2 l N2
C. 0.6 mol C2H5-NH2. 0.3 mol C3H7-NH2, 8.96 l N2 D. 0.8 mol CH3-NH2, 0.4 mol C2H5-NH2, 6,72 l N2
Câu 10: Hỗn hợp X gồm 3 amin đơn ch c no là đồng đẳng k ti p nhau được theo th tự khối lượng mol phân tử
tăng dần với tỉ l số mol tương ng 1:10:5. Cho 20 gam X tác d ng với dung dịch HCl v a đủ. C cạn dung dịch
thu được sau phản ng thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. CT của 3 amin là:
A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2
B. C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2
C. C3H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2
D. C4H9NH2, C5H11NH2, C6H13NH2

PhÇn 8: aminoaxit ( 2 – 3 c©u )
Câu 1: Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo nên t một α-aminoaxit (no, mạch hở, trong
phân tử ch a một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y thu được tổng khối lượng CO2
và H2O bằng 95,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản ph m thu được cho hấp th vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau
phản ng khối lượng dung dịch này
A. giảm 81,9 gam
B. Giảm 89 gam
C. Giảm 91,9 gam
D. giảm 89,1 gam
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam một amino axit no, phân tử chỉ ch a một nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl.
Dẫn toàn bộ sản ph m cháy vào bình đựng dung dịch NaOH dư thì có 0,56 lít khí bay ra(đktc). C ng th c phân tử
và số đồng phân cấu tạo amino axit thoả mãn đ c điểm X là:
A: C3H7O2N; 2 đp
B: C3H7O2N; 3 đp
C: C2H5O2N; 1 đp
D: C4H9O2N; 5 đp
Câu 3: Thủy phân một tripeptit X sản ph m thu được chỉ có alanin. Đốt cháy m gam X được 1,05 gam nitơ. Giá trị của m
là:
A. 4,725 g
B. 5,775 g
C. 5,125 g
D. 5,725 g
Câu 4: Một muối X có c ng th c C3H10O3N2. Lấy 14,64 gam X cho phản ng h t với 150 ml KOH 1M. C cạn dung dịch
sau phản ng thu được phần hơi và chất rắn. Trong phần hơi có một chất h u cơ Y b c 1. Trong chất rắn chỉ là một hợp
chất v cơ. C ng th c phân tử của Y là:
A. C3H7NH2
B. C2H5NH2
C. CH3NH2
D. C3H7OH
Câu 5: X là một amino axit. Khi cho 0,2 mol X tác d ng v a đủ với HCl thu đợc 33,9 gam muối. M t khác cho 0,2
mol X tác d ng v a đủ với NaOH thu được 35,4 gam muối. C ng th c phân tử của X là:
A. C3H7NO2
B. C4H7NO4
C. C4H6N2O2
D. C5H7NO2
Câu 6: Cho m gam hỗn hợp hai amino axit (trong phân tử chỉ ch a 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl) tác d ng
với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ng h t với các chất trong X cần d ng 200 gam dung
dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. C cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 15,1 gam.
B. 16,1 gam.
C. 17,1 gam.
D. 18,1 gam.
C©u 7: ng d ng nào của amino axit dưới đây được phát biểu KHÔNG đúng
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A. Amino axit thiên nhiên (hầu h t là α-amino axit) là cơ sở ki n tạo protein của cơ thể sống.
B. Muối đinatri glutamat là gia vị th c ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính).
C. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.
D. Các amino axit (nhóm amin ở vị trí số 6, 7, ...) là nguyên li u sản xuất tơ nilon.
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 18,3 g hợp chất h u cơ A cần 13,44 (l) O2 tạo ra 13,5 g H2O, 13,44 (l) hỗn hợp CO2 &
N2 . Đun nóng 0.15 mol A với 200 ml dung dịch KOH 1M tạo dung dịch Y chỉ có các chất v cơ. C cạn dung dịch
Y thu được bao nhiêu gam rắn. Bi t CTPT tr ng với CTĐG.
A. 18,25 gam
B. 17,95 gam
C. 38,61 gam
D. 35,4 gam
Câu 9: Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 200ml
dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Y phản ng v a h t với 400ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit
glutamic trong 0,15 mol hỗn hợp X là
A. 0,075.
B. 0,125.
C. 0,050.
D. 0,100.
Câu 10: Thuûy phaân hoaøn toaøn 0,1 mol moät peptit X ñöôïc caáu taïo bôûi glyxin vaø alanin baèng dung dòch NaOH roài
coâ caïn thu ñöôïc 57,6 gam chaát raén. Bieát soá mol NaOH ñaõ duøng gaáp ñoâi so vôùi löôïng caàn thieát vaø khoái löôïng chaát
raén thu ñöôïc sau phaûn öùng taêng hôn so vôùi ban ñaàu laø 30,2 gam. Soá coâng thöùc caáu taïo cuûa X trong tröôøng hôïp
naøy laø
A. 4.
B. 6.
C. 8.
D. 10.
Câu 11. Chất (Y) có c ng th c phân tử C3H9NO2, dễ phản ng với axit lẫn bazơ. Trộn 1,365 gam (Y) với 100ml
dung dịch NaOH 0,2M rồi đun nóng nhẹ, có khí thoát ra làm xanh giấy quỳ tím m và dung dịch (A), c cạn d ng
dịch (A) thu được a gam chất rắn. Giá trị của a là:
A. 1, 25 gam
B. 2,30 gam
C. 1,66 gam
D. 1,43 gam
Câu 12. Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ
phân kh ng hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản ph m thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val.
Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là
A. Gly, Gly.
B. Ala, Gly.
C. Ala, Val.
D. Gly, Val.
Câu 13: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hh X và Y có tỉ l số mol
nX : nY = 1 : 3 với 780 ml dd NaOH 1M (v a đủ), sau khi p k t thúc thu được dd Z. C cạn dd thu được 94,98
gam muối. m có giá trị là
A. 68,10 gam.
B. 64,86 gam.
C. 77,04 gam.
D. 65,13 gam
Câu 14: Cho m gam hh X gồm axit glutamic và alanin t/d với dd HCl dư. Sau p làm bay hơi c n th n dd thu được (m +
11,68) gam muối khan. N u cho m gam hh X t/d với dd KOH v a đủ, sau p làm bay hơi c n th n dd thu được (m + 19)
gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 36,6 gam
B. 38,92 gam
C. 38,61 gam
D. 35,4 gam
Câu 15: (X) là hợp chất h u cơ có c ng th c phân tử C5H11O2N. Đun X với dd NaOH thu được một hợp chất có
công th c phân tử C2H4O2NNa và chất h u cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/to thu được chất h u cơ (Z) kh ng có khả
năng phản ng tráng bạc. Công th c cấu tạo của (X) là:
A. CH3(CH2)4NO2
B. NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2
C. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3
D. H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5
Câu 16: Cho 0,15 mol Lysin tác d ng với 200ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào
dung dịch X. Sau khi các phản ng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ng là:
A. 0,45
B. 0,55
C. 0,35
D. 0,25
Câu 17: Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra t một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –
COOH và 1 nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được sản ph m gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối
lượng CO2, H2O là 109,8 gam. N u đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Y cần số mol O2 là:
A. 4,5
B. 9
C. 6,75
D. 3,375
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Câu 18: Thủy phân hoàn toàn 1 tetrapeptit X thu được 2 mol glyxin,1 mol alanin,1 mol valin. Số đồng phân cấu tạo
của peptit X là:
A. 10
B. 24
C. 18
D. 12
Câu 19: Hoãn hôïp goàm hai hôïp chaát höõu cô A vaø B coù cuøng coâng thöùc phaân töû C4H11O2N. Cho hoãn hôïp taùc duïng
vôùi 600 ml dung dòch NaOH 0,1M thoaùt ra hoãn hôïp hai khí ñeàu laøm xanh maøu giaáy quyø coù theå tích 1,12 lít vaø
coù tæ khoái hôi ñoái vôùi H2 laø: 19,7 vaø dung dòch A. Coâ caïn dung dòch A thu ñöôïc m gam raén khan. Giaù trò cuûa
m laø:
A. 4,78
B. 7,48
C. 8,56
D. 5,68
X
và
Y
lần
lượt
là
các
tripeptit
và
tetrapeptit
được
tạo
thành
t
c
ng
một
amino axit no mạch hở, có một nhóm Câu 20:
COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản ph m gồm CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối
lượng của CO2 và H2O là 47,8 gam. N u đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O2?
A. 2,8 mol
B. 2,025 mol
C. 3,375 mol D. 1,875 mo
Câu 21: Hợp chất thơm X có c ng th c phân tử C6H8N2O3. Cho 28,08 gam X tác d ng với 200 ml dung dịch KOH
2M sau phản ng thu được dung dịch Y. C cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 18,1 gam
B. 21,5 gam
C. 38,8 gam
D. 30,5 gam
Câu 22: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ l số
mol nX : nY = 1 : 3 với 780 ml dung dịch NaOH 1M (v a đủ), sau khi phản ng k t thúc thu được dung dịch Z. C
cạn dung dịch thu được 94,98 gam muối. m có giá trị là
A. 68,10 gam.
B. 64,86 gam.
C. 77,04 gam.
D. 65 gam
Câu 23 X là một α- aminoaxit mạch hở, kh ng phân nhánh. C 1 mol X tác d ng h t với dung dịch ch a 1 mol
HCl tạo ra 183,5 gam muối. C 147 gam X tác d ng h t với dung dịch NaOH thu được 191 gam muối. Chỉ ra phát
biểu đúng về X :
A. § èt ch¸y hoàn toàn 0,1mol X thu được 0,5 mol CO2
B. Dung dịch X làm quì tím hóa xanh.
C. Dung dịch X kh ng đổi màu giấy quì.
D. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol X thu được 0,1 mol N2.

PhÇn 9: polime ( 1 -2 c©u )
Câu 1: Muốn tổng hợp 120kg poli ( metylmetacrylat) thì khối lượng của 2 axit và ancol tương ng cần d ng là bao
nhiêu Bi t hi u suất quá trình este hoá và tr ng hợp lần lươt là 60% và 80% .
A. 171 kg và 82kg B. 65kg và 40kg C. 215kg và 80kg D. 175kg và 70kg
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 200 gam hỗn hợp tơ tằm và l ng c u thì thu được 31,7 gam glyxin. Bi t phần trăm khối
lượng glyxin trong tơ tằm là 43,6%, trong l ng c u là 6,6 %. Tỉ l % khối lượng tơ tằm và l ng c u lần lượt là:
A. 25% và 75%
B. 50% và 50%
C. 43,6% và 56,4%
D. K t quả khác
Câu 3: Cao su buna-N được tạo ra do phản ng đồng trùng hợp gi a buta-1,3-đien với acrylonitrin (CH2=CH–
CN). Đốt cháy hoàn toàn cao su buna-N với không khí v a đủ, sau đó đưa hỗn hợp sau phản ng về 136,5o thu
được hỗn hợp khí Y chưá 14,41% CO2 về thể tích. Tỷ l mắc xích gi a buta-1,3-đien và acrylonitrin:
A. 3:2
B. 2:1
C. 2:3
D. 1:2
Câu 4: Cao su löu hoaù coù chöùa 3,14% löu huyønh. Giaû thieát raèng S ñaõ thay theá cho H ôû caàu metylen trong maïch
cao su. Soá maét xích isopren coù moät caàu ñisunfua  S  S laø
A. 34.
B. 36.
C. 32.
D. 30.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng:
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A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit, được điều ch bằng phản ng đồng trùng hợp các monome tương ng.
B. Ancol o-hiđroxibenzylic là sản ph m trung gian trong quá trình điều ch nhựa novolac t phenol và fomanđehit.
C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron cùng thuộc loại tơ nhân tạo.
D. Cao su buna-S thu được khi cho cao su buna tác d ng với lưu huỳnh

[Type text]

