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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM  

MÔN Thi thử giữa kì 1 

Thời gian làm bài:  phút;  

(40 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 130 

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

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

Câu 1: Cho các dung dịch sau:  

1- C6H5-NH2  2- CH3-NH2  3- H2N-CH2-COONa  

4- HOOC-CH2-CH2-CH(NH)-COOH  5- H2N-(CH2)4- CH(NH2)- COOH 

Những dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là 

A. 1, 2, 5 B. 3, 4, 5 C. 2, 3, 5 D. 2, 5 

Câu 2: Mônme dùng để sản suất polime trong suôt không màu (thủy tinh hữu cơ) là 

A. CH2=CH- CH3 B. CH2=C(CH3)- COOCH3 

C. CH2=CH- COOH D. CH3COOCH=CH2 

Câu 3: Một gluxit (X) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ:  

(X) 
NaOHOHCu /)( 2

dd xanh lam 
0t

Kết tủa đỏ gạch.  (X) Không thể là: 

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

Câu 4: Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ 

A. Tơ tằm, len, tơ visco B. Sợi bông, tơ tằm, tơ nilon – 6,6 

C. Tơ axetat, sợi bông, tơ visco D. Sợi bông, tơ visco, tơ capron 

Câu 5: Số lượng các cấu tạo mạch hở (muối amôni, aminoaxit bậc 1, hợp chất nitro) ứng với công 

thức phân tử C3H7O2N là? 

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

Câu 6: Một hợp chất hữu cơ mạch thẳng, có công thức phân tử là C3H10O2N2, tác dụng với kiềm 

tạo thành NH3; mặt khác tác dụng với axit tạo thành muối amin bậc 1. Công thức cấu tạo thu gọn 

của chất hữu cơ đó là: 

A. CH3  – NH – CH2COONH4 B. H2N – CH2COOCH2  – NH2 

C. H2N – CH2CH2COONH4 D. (CH3)2N – COONH4 

Câu 7: Cho các chất sau: C6H5NH2  (1); C2H5NH2  (2); (C2H5)2NH2 (3); NaOH (4); NH3 (5). 

Trật tự tăng dần tính bazơ (từ trái qua phải) là: 

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

Câu 8: Trình tự tăng dần tính bazo nào sau đây là đúng 

A. Anilin < p – nitro anilin < p – metyl anilin B. P – nitro anilin < anilin < p - metyl anilin 

C. P- metyl anilin < anilin < p – nitro anilin D. Anilin < p – metyl anilin < p – nitro anilin 

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl propionat sau đó cho toàn bộ 

sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được? 

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

Câu 10: X là este đơn chức, mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 12,9 gam X trong 150ml dung dịch KOH 

1,0M (phản ứng vừa đủ). Sau phản ứng thu một muối và anđehit. Hãy cho biết có bao nhiêu este thỏa 

mãn điều kiện đó? 

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

Câu 11: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà 

phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp 

với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16) 
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A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 

Câu 12: Dãy gồm các dung dịch không tác dụng với Ag2O/ NH3  tạo ra Ag là 

A. etyl fomiat, mantozơ, propenal. B. Saccarozơ, glixerin, axit axetic. 

C. glucozơ, mantozơ, etanal D. glucozơ,  andehit fomic, natri fomiat 

Câu 13: Phát biểu không đúng là 

A. Thủy phân (xúc tác H
+

, t
o
) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit. 

B. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2  khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. 

C. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. 

D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H
+

, t
o
) có thể tham gia phản ứng tráng gương. 

Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 

4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH 

vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên 

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

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

Câu 15: Có một hỗn hợp gồm ba chất là benzen, phenol và anilin, chọn thứ tự thao tác đúng để bằng 

phương pháp hoá học tách riêng từng chất. 

1. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH. 

2. Cho hỗn hợp tác dụng với axit, chiết tách riêng benzen. 

3. Chiết tách riêng phenolat natri rồi tái tạo phenol bằng axit HCl. 

4. Phần còn lại cho tác dụng với NaOH rồi chiết tách riêng anilin. 

Thứ tự các thao tác là : 

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

Câu 16: Có thể dùng dung dịch AgNO3
 
/ NH3

 
dùng để phân biệt các cặp chất nào sau đây? 

A. Glucôzơ và Fructôrơ B. Mantôzơ và Saccarozơ 

C. Mantozơ và Glucôzơ D. Fructôzơ và Mantozơ 

Câu 17: Tập hợp nào dưới đây là các hợp chất lưỡng tính 

A. NaHCO3, Al, Al(OH)3, (NH4)2CO3 B. NaHCO3, glixin, Al2O3, CH3COONH4 

C. NaHCO3, alanin, AlCl3 D. Tất cả đúng 

Câu 18: Xà phòng  hóa este X trong NaOH thu được rượu Y và muối cacboxylat Y có công thức 

phân tử là C3H5O2Na. Đề hiđrat hóa Y thu được anken Y1. Cho Y1 tác dụng với H2O lại thu được 

rượu Y (duy nhất). Vậy X có thể là chất nào sau đây ? 

A. sec-butyl propionat B. propyl propionat C. Etyl propionat D. isopropyl axetat 

Câu 19: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần? 

A. rượu isopropylic < metyl fomiat < natri fomiat < axit axetic 

B. natri fomiat < metyl fomiat < rượu isopropylic < axit axetic 

C. metyl fomiat < axit axetic< natri fomiat < rượu isopropylic 

D. metyl fomiat < rượu isopropylic < axit axetic < natri fomiat 

Câu 20: Cho dung dịch metylamin dư lần lượt vào từng dung dịch FeCl3, AgNO3, NaCl, 

Cu(NO3)2. Số trường hợp thu được kết tủa sau phản ứng là: 

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

Câu 21: Khi cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 xảy ra hiện tượng nào sau đây ? 

A. Hơi thoát ra làm xanh giấy quỳ ẩm B. Có kết tủa trắng C2H5NH3Cl tạo thành 

C. Có kết tủa đỏ nâu xuất hiện D. Có khói trắng C2H5NH3Cl bay ra 

Câu 22: Các phát biểu sau, phát biểu nào là không đúng 

A. Lipit là este của glixerin với các axit béo 

B. Khi xà phòng hóa lipit ta được glixerin và axit béo 

C. Xà phòng là hỗn hơp muối Na của các axit béo 

D. Lipít động vật chủ yếu chứa các axit no, lipít thực vật chứa các axit không no 

Câu 23: Khối lượng glucozơ thu được khi thủy phân 1 kg tinh bột là: 
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A. 1,11 kg B. 1,05 kg C. 1,23 kg D. 1 kg 

Câu 24: Thủy phan este C4H6O2  trong môi trường kiềm dư, sau đó chưng cất hỗn hợp sau phản 

ứng thu được một chất hữu cơ X có phản ứng tráng gương. Biết tỉ khối hơi của X so với hiđro nhỏ 

hơn 25. Công thức cấu tạo của este là: 

A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH2CH=CH2 

C. HCOOCH=CHCH3 D. CH2=CHCOOCH3 

Câu 25: Cho 3 nhóm chất hữu cơ sau: (I) saccarozo và glucozo; (II) Saccarozo và mantozo; (III) 

Saccarozo, glucozoetanol và anđehit axetic. Thuốc thư nào sau đây phân biệt đươc các chất trong mỗi 

nhóm trên 

A. Na B. Cu(OH)2 C. AgNO3/NH3 D. nước brom 

Câu 26: Chất X có công thức phân tử là C7H12O4. Đun nóng X với NaOH thu được muối Y và hỗn 

hợp 2 rượu Z và T. Đề hiđrat hóa rượu Z thu được 3 anken. Vậy công thức của muối Y, rượu T và 

rượu Z lần lượt là: 

A. NaOOC-CH2-COONa; CH3OH và CH3-CH(OH)-CH3 

B. NaOOC-COONa; C2H5OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3 

C. NaOOC-COONa; CH3OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3 

D. NaOOC-COONa; C2H5OH và CH3-CH2-CH2OH 

Câu 27: Khi cho axit aminoaxetic tác dụng với từng chất sau: Mg, Cu, CuO, axit clohiđric; natri 

hiđroxit; rượu etylic; natri clorua; axit aminoaxetic. Số phản ứng xảy ra là: 

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

Câu 28: Cho este X có công thức phân tử là C4H6O4 được điều chế từ axit đa chức X1 và rượu đơn 

chức X2. X không tác dụng với Na. Đun nóng 0,1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, sau đó 

đem cô cạn cẩn thận thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 

A. 17,4 gam B. 13,6 gam C. 15,6 gam D. 15,4 gam 

Câu 29: Thủy  phan  C4H6O2  trong  môi  trường  axit  thu  được  hỗn  hợp  hai  chất  đều  có  phản  

ứng  tráng gương. Công thức cấu tạo của C4H6O2  là: 

A. CH3  – COO – CH = CH2 B. HCOO – CH2  – CH = CH2 

C. CH2  = CH – COO – CH3 D. HCOO – CH = CH – CH3 

Câu 30: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là 

A. glucozơ, glixerin, mantozơ, axit axetic. 

B. glucozơ, glixerin, mantozơ, natri axetat. 

C. glucozơ, glixerin, mantozơ, rượu (ancol) etylic. 

D. glucozơ, glixerin, andehit fomic, natri axetat. 

Câu 31: Khi đun hỗn hợp axit oxalic với 2 rượu là metanol và etanol (có H2SO4  đặc) thì số este 

tối đa thu được là: 

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

Câu 32: Cho sơ đồ:  

X +H2O/H
+
 -----> Y duy nhất; Y + Cu(OH)2/ NaOH -----> dd Z màu xanh; Đun nóng Z được kết 

tủa đỏ gạch. Có bao nhiêu gluxit X trong số đã học thoả mãn các đặc điểm trên 

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

Câu 33: Ứng với công thức phân tử C3H9NO2, số chất vừa tác dụng được với dd HCl vừa tác dụng 

được với dd NaOH là 

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

Câu 34: Cho các hợp chất sau : C2H5Cl ; CH3COOC2H5 ;  CH3-O-CH3 ; C2H5ONO2. Số hợp chất 

thuộc loại este l à 

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

Câu 35: Khi thủy phân H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH tạo ra các aminoaxit sau: 

A. H2N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COOH 

C. H2N-CH2-COOH và H2N-CH(CH3)-COOH D. H2N-CH(CH3)-COOH 
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Câu 36: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần 

lượt với: 

A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. 

C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . 

Câu 37: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin bậc nhất có công thức phân tử C4H11N ? 

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

Câu 38: Hai chất không là đồng phân của nhau là 

A. axit butiric và etyl axetat B. glucozơ và mantozơ. 

C. saccarozơ và mantozơ. D. fructozơ và glucozơ. 

Câu 39: Hai chất hưu cơ X và Y có cùng công thức C3H4O2. X phản ứng với Na2CO3, rươu etylic và 

phản ứng trùng hợp. Y tham gia phản ứng tráng gương , biết rằng Y không tác dụng với kali. Công 

thức cấu tạo của X và Y là : 

A. CH2=CH-CH2-COOH; CH3COOCH=CH2 B. HCOOH; CH2=CH-COOCH3 

C. C2H5COOH; CH3COOCH3 D. CH2=CH-COOH; HCOOCH=CH2 

Câu 40: Từ các aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N có thể tạo thành bao nhiêu loại polime 

khác nhau? 

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

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐÁP ÁN 

 

130 1 C 

130 2 B 

130 3 A 

130 4 C 

130 5 C 

130 6 C 

130 7 A 

130 8 B 

130 9 D 

130 10 A 

130 11 C 

130 12 C 

130 13 A 

130 14 B 

130 15 D 

130 16 B 

130 17 B 

130 18 C 

130 19 D 

130 20 B 

130 21 C 

130 22 B 

130 23 A 

130 24 A 

130 25 B 

130 26 C 

130 27 D 

130 28 D 

130 29 D 

130 30 A 

130 31 D 

130 32 A 

130 33 D 

130 34 B 

130 35 C 

130 36 A 

130 37 A 

130 38 B 

130 39 D 

130 40 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


