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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 - MÔN HÓA HỌC 12 

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KỲ 1  

TT 
Nội dung 
kiến thức 

Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số CH 

Thời 
gian 

(phút) 
Số 
CH 

Thời 
gian 

(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(phút) 
TN TL 

1 Chương 1: 
Este – Lipit 

Este 2 1,5 1 1 1 4,5 1**  3 1 7,0 

2 Lipit 1 0,75 1 1   1**  2  1,75 

3 

Chương 2: 
Cacbohiđrat 

Glucozơ 1 0,75 1 1     2  1 

4 
Saccarozơ, 
tinh bột và 
xenlulozơ 

3 2,25 2 2     5  1,5 

5 
Chương 3: 

Amin, 
aminoaxit 
và Protein 

Amin, Amino 
axit 

2 1,5 2 2   1**  4  1,75 

6 
Peptit - 
protein 

2 1,5 1 1   1**  3  2,5 

7 

Chương 4: 

Polime – 
Vật liệu 
polime 

Polime  

Vật liệu 
polime 

3 2,25 1 1     4  3,25 

8 

Chương 5: 

Đại cương 
về kim loại. 

Vị trí, cấu 
tạo của kim 
loại. Tính 
chất vật lí.  

2 1,5 1 1     3  2,5 

9  
Tổng hợp 
kiến thức 

hữu cơ 
0 0 2 2 1 4,5 1 6 2 1 7 

Tổng 16 12 12 12 2 9 2 12 28 4 45 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10%    

Tỉ lệ chung 70% 30%   
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TÔN THẤT TÙNG 

TỔ HÓA HỌC 

KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 

Môn: Hóa học - Lớp 12 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1  

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Etyl axetat có công thức là 

A. CH3COOC2H5.  B. HCOOCH3.  C. HCOOC2H5.  D. CH3COOCH3. 

Câu 2: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là 

A. phản ứng thuận nghịch. B. phản ứng xà phòng hoá. 

C. phản ứng không thuận nghịch. D. phản ứng cho nhận electron. 

Câu 3: Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình  

A. hiđro hóa.               B. cô cạn ở nhiệt độ cao.  C. làm lạnh.                      D. xà phòng hóa. 

Câu 4: Glucozơ là một hợp chất 

A. đa chức.                  B. monosaccarit.           C. đisaccarit.            D. đơn chức.  

Câu 5: Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía có tên là 

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

Câu 6: Công thức hóa học nào sau đây là của xenlulozơ? 

A. [C6H7O2(OH)3]n.       B. [C6H8O2(OH)3]n.      C. [C6H7O3(OH)3]n.      D. [C6H5O2(OH)3]n. 

Câu 7: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo 

với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là 

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

Câu 8: Tên gọi nào dưới đây phù hợp với chất C6H5CH2NH2?    

A. Phenylamin.   B. Benzylamin.   C. Anilin.         D. Phenylmetylamin.  

Câu 9: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử 

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.  B. chỉ chứa nhóm amino. 

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.  D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. 

Câu 10: Tripeptit là hợp chất  

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.         

B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. 

C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. 

D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit. 

Câu 11: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị -amino axit được gọi là liên kết peptit. 

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. 

C. Trong protein luôn luôn chứa nguyên tố nitơ. 

D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các -amino axit. 

Câu 12: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải 

phóng những phân tử nhỏ khác được gọi là phản ứng 

A. trao đổi.  B. nhiệt phân.  C. trùng hợp.  D. trùng ngưng. 

Câu 13: Polime nào có tính cách điện tốt, bền được dùng làm ống dẫn nước, vải che mưa, vật liệu điện,…? 

A. Cao su thiên nhiên.    B. Poli(vinyl clorua).  C. Polietylen.         D. Thủy tinh hữu cơ. 

Câu 14: Những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh gọi là 

A. chất dẻo.             B. cao su.                      C. tơ.                              D. vật liệu compozit. 

Câu 15: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là    

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

Câu 16: Cấu hình electron của nguyên tử Na là 1s22s22p63s1. Vị trí của Na trong bảng tuần hoàn là  
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A. chu kì 3, nhóm IA.      B. chu kì 3, nhóm IIA. C. chu kì 3, nhóm IIIA.  D. chu kì 2, nhóm IA.  

Câu 17: Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. 

CTCT của X là 

A. HCOOC3H7              B. C2H5COOCH3        C. CH3COOC2H5         D. HCOOC3H5 

Câu 18: Khi thủy phân triolein trong môi trường axit, thu được sản phẩm là 

A. axit panmitic và etanol.  B. axit stearic và glixerol. 

C. axit oleic và glixerol.   D. axit panmitic và glixerol. 

Câu 19: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. 

Nồng độ phần trăm của dung dịch glucozơ là 

A. 11,4 %. B. 14,4 %. C. 13,4 %. D. 12,4 %. 

Câu 20: Cho dãy các chất: glucozơ, fructozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột. Số chất tham gia phản ứng thủy 

phân là 

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

Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X→ Y→ Sobitol. X , Y lần lượt là  

A. xenlulozơ, glucozơ.     B. tinh bột, etanol. C. mantozơ, etanol.          D. saccarozơ, etanol.  

Câu 22: Chất nào sau đây có tính bazơ?    

A. CH3NH2.                    B. CH3COOH.            C. CH3CHO.         D. C6H5OH.  

Câu 23: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là  

A. C2H5Cl.  B. H2NCH2COOH.  C. CH3COOH.       D. C2H5OH.  

Câu 24: Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit X, ngoài các - amino axit còn thu được các đipetit: Gly-

Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu tạo của X là 

A. Val-Phe-Gly-Ala. B. Ala-Val-Phe-Gly.      C. Gly-Ala-Val-Phe.       D. Gly-Ala-Phe-Val. 

Câu 25: Trong  số  các  loại  tơ  sau:  tơ  tằm,  tơ  visco,  tơ  nilon-6,6,  tơ  axetat,  tơ  capron,  tơ  nilon-7. Những 

tơ thuộc loại tơ nhân tạo là 

A. Tơ tằm và tơ enang.  B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 

C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. 

Câu 26: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? 

A. Vàng.  B. Bạc.  C. Đồng.  D. Nhôm. 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.  B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn. 

C. Đipeptit Ala-Gly có phản ứng màu biure.  D. Glucozơ có phản ứng tráng bạc. 

Câu 28: Cho các phát biểu sau: 

(a) Glucozơ có vị ngọt và có nhiều trong cây mía. (b) Tinh bột không tan trong nước lạnh. 

(c) Metylamin là chất khí, không màu, không mùi. (d) Alanin là chất rắn, tan nhiều trong nước. 

Số phát biểu đúng là 

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

PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 29 (1 điểm): Một este đơn chức X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung 

dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Tìm công thức cấu tạo của X. 

Câu 30 (1 điểm): Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng sau: 

a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

b) Cho anilin tác dụng với dung dịch brom. 

Câu 31 (0,5 điểm): Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ 

với dung dịch NaOH sinh ra khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm giấy quì tím ẩm chuyển 

thành màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Tính giá 

trị m. 

Câu 32 (0,5 điểm): Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 

gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala.Tính giá trị m. 

--------------HẾT --------------- 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TÔN THẤT TÙNG 

TỔ HÓA HỌC 

KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 

Môn: Hóa học - Lớp 12 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2  

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là 

 A. HCOOC2H5.              B. C2H5COOCH3.             C. C2H5COOC2H5.        D. CH3COOCH3. 

Câu 2: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của este? 

   A. Dễ bay hơi. B. Tan tốt trong nước.     C. Có mùi thơm.          D. Nhẹ hơn nước. 

Câu 3: Công thức cấu tạo của hợp chất (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là 

   A. tripanmitin. B. etyl axetat.      C. tristearin. D. triolein. 

Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? 

  A. Glucozơ. B. Saccarozơ.                 C. Axit axetic.                     D. Xenlulozơ. 

Câu 5: X là một trong những thức ăn chính của con người, là nguyên liệu để sản xuất glucozơ và ancol etylic 

trong công nghiệp. X có nhiều trong gạo, ngô, khoai, sắn. Chất X là 

 A. xenlulozơ.                   B. tinh bột. C. fructozơ.               D. metyl axetat. 

Câu 6: Một phân tử saccarozơ có chứa 

 A. một gốc β–glucozơ và một gốc α–fructozơ. B. một gốc β–glucozơ và một gốc β–fructozơ.                   

  C. hai gốc α–glucozơ.  D. một gốc α–glucozơ và một gốc β–fructozơ. 

Câu 7: X là chất rắn, dạng sợi màu trắng, không tan trong nước. Tên gọi của X là  

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

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? 

 A. C2H5-NH2.         B. (CH3)3N.                       C. CH3-NH-CH3.          D. CH3-NH2. 

Câu 9: Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là 

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

Câu 10: Dung dịch nào sau đây có phản ứng màu biure? 

 A. Lòng trắng trứng.  B. Etylamin.  C. Metyl fomat.   D. Glucozơ. 

Câu 11: Chất nào sau đây là tripeptit? 

 A. Gly-Gly.  B. Val-Gly-Ala.  C. Gly-Ala-Ala-Val.   D. Glyxin. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng?  

  A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành bằng phản ứng trùng ngưng.  

  B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.  

  C. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.  

  D. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên. 

Câu 13: Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là 

  A. PVA. B. PVC. C. PE. D. PS.  

Câu 14: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 

  A. Poli(vinylclorua). B. Polisaccarit.  C. Nilon-6,6. D. Protein. 

Câu 15: Cấu hình electron nào sau đây không phải là của nguyên tử kim loại? 

  A. 1s22s22p63s23p63d64s2.                                          B. 1s22s22p63s23p1. 

  C. 1s22s22p63s1.                                                         D. 1s22s22p63s23p4. 

Câu 16: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? 

 A. Cu.                    B. Na. C. Ag.                                D. Ba.     

Câu 17: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat? 

  A. CH3COOC2H5.           B. C2H5COOCH3.             C. HCOOCH3.         D. HCOOC2H5. 

Câu 18: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối có công thức nào sau 

đây?  
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  A. C17H35COONa. B. C17H33COONa. C. C15H31COONa.  D. C17H31COONa.  

Câu 19: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 80%, khối lượng ancol etylic thu được là 

 A. 184,0 gam.  B. 147,2 gam. C. 92,0 gam. D. 73,6 gam. 

Câu 20: Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường? 

 A. Xenlulozơ. B. Axit fomic. C. Saccarozơ. D. Glucozơ. 

Câu 21: Hiện tượng quan sát được khi nhỏ vài giọt dung dịch iot lên mặt cắt của củ khoai lang tươi là  

  A. xuất hiện màu xanh tím.       B. xuất hiện màu vàng.          

  C. sủi bọt khí.                     D. xuất hiện kết tủa đen.    

Câu 22: Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Khối lượng muối thu được 

bằng bao nhiêu gam?  

  A. 28,4.                     B. 19,1.                             C. 12,5.                              D. 25,9. 

Câu 23: Chất nào sau đây tác dụng được  với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?  

  A. Metylamin. B. Axit axetic.          C. Alanin. D. Glucozơ. 

Câu 24: Cho sơ đồ: Alanin + NaOH→  X; X+ HCl→Y. (X, Y là chất hữu cơ, HCl dư). Công thức của Y là 

  A. H2N-CH(CH3)-COONa. B. ClH3N-CH(CH3)-COONa.  

  C. ClH3N-CH(CH3)-COOH. D. ClH3N-CH2-CH2-COOH. 

Câu 25: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là 

  A. poliacrilonitrin.        B. polistiren.              C. nilon - 6,6.          D. poli(metyl metacrrylat). 

Câu 26: Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?  

  A. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.  

  B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng lớn và có ánh kim. 

  C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim. 

 D. Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng. 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Polietilen là polime thiên nhiên.   B. Triolein là chất béo no. 

 C. Đipeptit Ala-Gly có phản ứng màu biure.   D. Xenlulozơ có phản ứng thủy phân. 

Câu 28: Kết quả thí nghiệm của các chất hữu cơ X, Y, Z như sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường Dung dịch xanh lam 

Y Nước brom Mất màu dung dịch Br2. 

Z Quỳ tím Hóa xanh 

Các chất X, Y, Z lần lượt là 

  A. saccarozơ, glucozơ, anilin.      B. saccarozơ, glucozơ, metyl amin. 

  C. Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin.                                D. Ala-Ala-Gly, glucozơ, etyl amin. 

PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 29 (1 điểm): Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Xác định giá trị m. 

Câu 30 (1 điểm): Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học trong các trường hợp sau: 

a. Cho dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2. 

b. Cho ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và 

khuấy đều hỗn hợp một thời gian. 

Câu 31 (0,5 điểm): Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch 

NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn 

với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Xác định giá trị m.  

Câu 32 (0,5 điểm): Cho sơ đồ phản ứng sau: 

   

              A                        B                          C2H5OH                           C                          D 

Xác định các chất A, B, C, D. 

-----------------------HẾT------------------------ 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
TÔN THẤT TÙNG 

TỔ HÓA HỌC 

KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 
Môn: Hóa học - Lớp 12 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 
 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3  

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) 

Câu 1.Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng tạo ra hai muối? 

A. C2H5COOC6H5.      B. CH3COOCH=CH2.  C. CH3OOCC2H3.      D. CH3COOCH3. 

Câu 2.Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? 

A. C4H9OH      B. C3H7COOH      C. CH3COOC2H5      D. C6H5OH 

Câu 3.Chất béo còn có tên gọi khác là 

A. triglixerit.   B. este.   C. dầu ăn.  D. axit. 

Câu 4.Ở dạng mạch hở, glucozơ có số nhóm -OH kề nhau là 

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

Câu 5.Chất nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh? 

A. Amilozơ.       B. Amilopectin.       C. Saccarozơ.       D. Xenlulozơ. 

Câu 6.Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh và tạo nên do các mắt xích 

nào sau đây? 

A. Glucozơ.  B. Flucozơ.  C. Saccarozơ.  D. Amilozơ. 

Câu 7.Saccarozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có nhiều trong cây mía nên saccarozơ còn 

được gọi là 

A. đường mía.   B. đường củ cải.   C. đường thốt nốt.  D. đường phèn. 

Câu 8.Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất? 

A. C6H5NH2. B. C6H5CH2NH2. C. (C6H5)2NH. D. NH3. 

Câu 9.Chất nào sau đây là α-amino axit? 

A. CH3COONH3CH3.    B. H2NCH2CONHCH2COOH. 

C. H2NCH2CH2COOH.    D. H2NCH2COOH. 

Câu 10.Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure? 

A. Ala-Ala-Gly-Gly. B. Ala-Gly. C. Ala-Gly-Gly. D. Gly-Ala-Gly. 

Câu 11.Một loại protein có chức năng hình thành khung cấu trúc của cơ thể như mô liên kết, sụn, dây chằng, 

mạch máu, phổi, tóc và móng tay. Đó là protein có dạng hình 

A. tam giác.   B. cầu.   C. sợi.   D. góc. 

Câu 12.Polime nào sau đây là polime thiên nhiên? 

A. Amilozơ.  B. Nilon-6,6.  C. Nilon-7               D. PVC. 

Câu 13.Hiện nay ở các chợ thường treo những màng nhựa PVC trong suốt, ngăn cách giữa người bán và 

người mua, để giảm bớt sự ảnh hưởng của covid. Chất dẻo PVC được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp 

monome nào sau đây? 

A. CH2=CHCH2Cl.     B. CH3CH=CH2. C. CH2=CHCl.    D. CH2=CH2. 

Câu 14.Cao su buna-N có khả năng chống dầu thực vật và nhiều loại axit phổ biến, còn có khả năng kéo dãn 

tốt. Cao su buna-N thuộc loại cao su 

A. thiên nhiên.  B. tổng hợp.  C. bán tổng hợp.  D. nhân tạo. 

Câu 15.Liên kết hóa học được sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do và các ion dương kim loại 

trong mạng tinh thể, gọi là liên kết 

A. kim loại.   B. ion.    C. cộng hóa trị.  D. Cho nhận. 

Câu 16.Nhờ các electron tự do luôn luôn di chuyển qua lại giữa các lớp mạng tinh thể kim loại nên các lớp 

mạng tinh thể kim loại chỉ trượt lên nhau mà không tách rời nhau. Vì vậy kim loại có tính 

A. ánh kim.          B. dẫn điện.    C. dẫn nhiệt.    D. dẻo 

Câu 17.Thủy phân hoàn toàn 44 gam etyl axetat trong dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là 
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A. 8,2 gam.   B. 41,0 gam.    C. 16,4 gam.    D. 23,0 gam. 

Câu 18.Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất? 

A. triolein.      B. tripanmitin.      C. tristearin.     D. trilinolein. 

Câu 19.Cho 40 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 

được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là 

A. 0,10 M.              B. 0,20 M.  C. 0,25 M.              D. 0,01 M. 

Câu 20.Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Tinh bột dễ tan trong nước. B. Fructozơ có phản ứng tráng bạc. 

C. Xenlulozơ tan trong nước Svayde. D. Dung dịch saccarozơ hòa tan Cu(OH)2. 

Câu 21.Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân 

nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu được Y. Tên gọi của X và Y là 

A. saccarozơ và fructozơ.   B. amilopectin và glucozơ. 

C. xenlulozơ và glucozơ.       D. saccarozơ và fructozơ. 

Câu 22.Số đồng phân bậc 2 của amin có công thức phân tử C4H11N là 

A. 8.   B. 4.   C. 3.  D. 1. 

Câu 23.Hợp chất nào sau đây trong phân tử có 1 nhóm amino và 2 nhóm cacboxyl? 

A. Axit glutamic.   B. Axit glutamat.   C. Axit axetic.     D. Axit oleic. 

Câu 24. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit. 

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. 

C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. 

D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit. 

Câu 25.Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao. 

B. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. 

C. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protein. 

D. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit. 

Câu 26.Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Kim loại xesi được dùng để làm tế bào quang điện. 

B. Kim loại crom được dùng để làm dao cắt kính. 

C. Kim loai bạc dược dùng để làm dây dẫn điện trong gia đình. 

D. Kim loại chì được dùng để chế tạo điện cực trong acquy. 

Câu 27.Cho các phát biểu sau: 

(a) Khi thủy phân chất béo luôn thu được C3H5(OH)3. 

(b) Metyl fomat khi đốt cháy thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. 

(c) Glucozơ không thuộc loại monosaccarit. 

(d) Amin có tính bazơ nên làm quỳ tím hóa xanh. 

(e) Tri peptit Ala-Gly-Val có phân tử khối là 245 đvC. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 28.Cho các chất sau: axit fomic, anđehit axetic, etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, anilin, xenlulozơ, 

alanin. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là 

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

PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu 29 (1,0 điểm): Hỗn hợp X gồm axit fomic và axit axetic (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng 

với 5,75 gam ancol etylic (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este 

hoá đều bằng 80%). Tính giá trị của m.  

Câu 30 (1,0 điểm): Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin và axit glutamic tác dụng hết với 500 ml dung dịch 

HCl 0,1M. Cũng a gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 100 gam dung dịch NaOH 2,8%. 
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a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

b) Tính giá trị của a. 

Câu 31 (0,5 điểm): Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 →C 2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 375 kg PVC theo 

sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (đktc). Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất cả 

quá trình là 50%. Tính giá trị của V. 

Câu 32 (0,5 điểm): Đun nóng 33,35 gam một peptit mạch hở X với 75 ml dung dịch NaOH 20%, D = 1,6 

g/ml (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 56 gam muối khan. Biết 

rằng X tạo thành từ các α-amino axit mà phân tử chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Tìm số liên kết peptit 

trong X. 

------------------ Hết ----------------- 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TÔN THẤT TÙNG 

TỔ HÓA HỌC 

KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 

Môn: Hóa học - Lớp 12 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4  

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Chất nào sau đây là este no, đơn chức, mạch hở? 

 A. C2H5OH.  B. CH3COC2H5.  C. HCOOCH=CH2.  D. C2H5COOCH3. 

Câu 2: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa CH3COOH  và C2H5OH có công thức cấu tạo là  

 A. CH3COCH2CH3.  B. CH3COOCH2CH3.  C. CH3CH2COOCH3.  D. CH3COOCH3. 

Câu 3: Chất nào sau đây là chất béo không no? 

A. Tripanmitin. B. Tristearin.      C. Etyl fomat. D. Triolein. 

Câu 4: Dung dịch đường dùng để tiêm hoặc truyền vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là 

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

Câu 5: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là  

 A. 22.  B. 6.  C. 12.  D. 11.  

Câu 6: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? 

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

Câu 7: Cacbohiđrat X là chất rắn ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị và có gần 98% trong bông nõn. Chất 

X là  

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

Câu 8: Công thức phân tử của etylamin là 

 A. C2H7N. B. C2H5N. C.  C2H7N2. D. C3H9N. 

Câu 9: Chất nào sau đây trong phân tử số nhóm amino và nhóm cacboxyl bằng nhau? 

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

Câu 10: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Val-Glu là 

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

Câu 11: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do 

 A. sự đông tụ của protein do nhiệt độ. B. phản ứng thủy phân của protein. 

 C. phản ứng màu của protein. D. sự đông tụ của lipit. 

Câu 12: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên? 

 A. Poli(vinyl clorua). B. Tơ nitron. C. Len. D. Tơ nilon-6,6. 

Câu 13: Một loại polime rất bền với axit, với nhiệt được tráng lên "chảo chống dính" là polime có tên gọi 

nào sau đây? 

 A. Teflon – poli(tetrafloetilen). B. Poli(vinyl axetat) (PVA). 

 C. Plexiglas – poli(metyl metacrylat). D. Poli(vinylclorua) (nhựa PVC). 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
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 A. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.   

 B. Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi.   

 C. Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh.   

 D. Polime là những chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Câu 15: Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

 A. Vàng (Au).                   B. Bạc (Ag).  C. Vonfram (W). D. Thủy ngân (Hg).     

Câu 16: X là nguyên tử của nguyên tố kim loại. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X không thể là 

 A. 1. B. 8. C. 3. D. 2. 

Câu 17: Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH đun nóng thu được chất hữu 

cơ có công thức phân tử là C3H8O. Tên gọi của X là 

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

Câu 18: Khi thủy phân hoàn toàn tristearin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là 

 A. C17H35COONa và glixerol. B. C15H31COOH và glixerol. 

 C. C17H35COOH và glixerol. D. C15H31COONa và glixerol. 

Câu 19: Cho 250ml dung dịch glucozơ 0,1M tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa 

Ag. Giá trị m là 

A. 2,7. B. 5,4. C. 21,6. D. 43,2. 

Câu 20: Cacbohiđrat X là chất rắn, không màu, vị ngọt và có nhiều trong cây mía. Thủy phân hoàn toàn X 

thu được sản phẩm gồm Y và T, trong đó Y không làm mất màu nước Br2. Hai chất X vàY lần lượt là 

A. glucozơ, axit gluconic.  B. saccarozơ, glucozơ. 

C. saccarozơ, fructozơ.  D. glucozơ, sobitol. 

Câu 21: Thuốc thử nào sau đây không thể phân biệt hồ tinh bột và dung dịch glucozơ?    

   A. Cu(OH)2.       B. Dung dịch I2.         C. Dung dịch NaOH.        D. Dung dịch nước Br2.    

Câu 22: Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch etylamin thì dung dịch chuyển thành 

 A. màu hồng. B. màu đỏ. C. màu tím. D. màu xanh. 

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol alanin thu được N2, H2O và x mol CO2. Giá trị của x là  

 A. 0,2 B. 0,4. C. 0,6. D. 0,8. 

Câu 24: Thủy phân đến cùng protein và peptit thu được 

 A. glucozơ. B. amino axit. C. axit béo. D. chất béo. 

Câu 25: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?  

 A. Cao su buna. B. Tơ nitron. C. Nilon-7. D. Poli(vinyl clorua). 

Câu 26: So sánh nào sau đây không đúng? 

 A. Cu dẫn điện kém hơn Ag. B. Au dẻo hơn Zn.  

 C. Fe dễ nóng chảy hơn Hg. D. Ag dẫn nhiệt tốt hơn Al. 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Metyl acrylat và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc. 

 B. Etylamin và axit glutamic tác dụng với natri hiđroxit.  

 C. Tripeptit Ala-Gly-Val có phản ứng màu biure.  

 D. Polietilen và polibutađien là polime dùng làm chất dẻo. 

Câu 28: Cho các chất sau: xenlulozơ, anilin, alanin, tripanmitin và Ala-Gly. Số chất phản ứng với dung dịch 

NaOH đun nóng là 

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

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 29 (1 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

(1) Trùng hợp CH2=C(CH3)COOCH3  (2) Lên men glucozơ (C6H12O6)   

(3) H2NCH2COOH + NaOH    (4) CH3NH2  +  HCl 

Câu 30 (1 điểm): Thủy phân hoàn toàn 2,36 gam hỗn hợp C2H5COOCH3 và HCOOC2H5 cần dùng 100ml 

dung dịch NaOH 0,3M thu được dung dịch X. 

a. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp. 
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b. Tính khối lượng muối trong dung dịch X.  

Câu 31 (0,5 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: anilin, anbumin, saccarozơ, 

lysin.   

Câu 32 (0,5 điểm): Cho m gam hỗn hợp hai α-amino axit no đồng đẳng kết tiếp (phân tử chỉ chứa một nhóm 

amino và một nhóm cacboxyl) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng hết 

với các chất trong X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam 

chất rắn khan. Tính phần trăm khối lượng của amino axit có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp ban đầu? 

-------------HẾT------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


