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TRƯỜNG THCS&THPT ĐỐNG ĐA 

              TỔ HÓA SINH-CÔNG NGHỆ 

 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I (18-19) – MÔN HOÁ LỚP 12  

 
CHƢƠNG I: ESTE – LIPIT 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT: 

 

 ESTE LIPIT – CHẤT BÉO 

Khái 

niệm 

 

Công thức chung của este đơn chức: 
'RCOOR . (Tạo từ axit RCOOH và ancol 

R’OH) 

R’OH + RCOOH 

o
2 4t , H SO ®Æc   RCOOR’ + 

H2O. 

 Este đơn chức: CxHyO2 (y ≤ 2x) 

 Este no đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2) 

   

 

- Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào 

sống, không hòa tan trong nước, tan  trong dung 

môi hữu cơ không phân cực. 

- Chất béo là trieste của glixerol với axit béo 

(axit béo là axit đơn chức có mạch cacbon dài, 

không phân nhánh. VD: Axit panmitic 

C15H31COOH, axit stearic C17H35COOH, axit 

oleic C17H33COOH, axit linoleic C17H31COOH). 

Công thức cấu tạo:  

CH2 - O - CO - R
1

CH  -  O - CO - R
2

 CH2 - O - CO - R
3

   

Công thức chung: 3 3 5( OO)RC C H  

Tính 

chất 

vật lí 

- Là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện 

thường.  

- Hầu như không tan trong nước.  

- Có mùi đặc trưng: 

+ isoamyl axetat có mùi dầu chuối;  

+ etyl butirat và etyl propionat có mùi 

dứa; 

+ geranyl axetat có mùi hoa hồng. 

* Este có nhiệt độ sôi và độ tan trong 

nước thấp hơn hẳn so với các axit hoặc 

ancol có cùng M hoặc phân tử có cùng số 

nguyên tử C (vì este không tạo được liên 

kết hiđro)  

VD: Nhiệt độ sôi giảm dần: C3H7COOH,  

CH3[CH2]3CH2OH, CH3COOC2H5 

 

- Chất béo lỏng (dầu): chứa gốc axít béo không no 

như (C17H33COO)3C3H5: Triolein 

- Chất béo rắn (mỡ): chứa gốc axít béo no như   

(C17H35COO)3C3H5: Tristearin 

- Không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong các 

dung môi hữu cơ như benzen, hexan, clorofom,…  

- Nhẹ hơn nước.  
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B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:  
Câu 1: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit no, đơn chức, mạch hở là 

    A. CnH2nO2 (n  2).       B. CnH2n – 2O2 (n  2).     C. CnH2nO (n  2).        D. CnH2nO2 (n  3). 

Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 

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

Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 

 A. 5. B. 2. C. 4.  D. 6.  

Câu 4:  Số chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử  C3H6O2  tác dụng được với dung dịch NaOH là 

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

Câu 5: Chất X có công thức phân tử C2H4O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và ancol. Chất X thuộc loại  

 A. este no đơn chức.              B. axit không no đơn chức.    C. axit no đơn chức.   D. ancol no đa chức. 

Câu 6: Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là 

 A. axit axetic. B. axit propanoic. C. axit propionic. D. axit fomic. 

Câu 7: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là  

 A. CH3COOC2H5.                 B. C2H5COOCH3.         C. CH3COOCH3.               D. C2H3COOC2H5.  

Câu 8: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là phản ứng  

A.trùng hợp.                           B. este hóa.                   C. xà phòng hóa.               D. trùng ngưng.  

Câu 9: Hai hợp chất hữu cơ (A) và (B) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (A) phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không 

phản ứng với Na, (B) vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của (A) và (B) lần lượt là 

 A. HCOOCH3 và CH3COOH.  B. HO–CH2–CHO và CH3COOH. 

 C. HCOOCH3 và CH3–O–CHO.    D. CH3COOH và H–COOCH3. 

Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có 

 A. số mol CO2 = số mol H2O.   B. số mol CO2 > số mol H2O. 

 C. số mol CO2 < số mol H2O.  D. số mol CO2 = 2số mol H2O. 

Câu 11: Vinyl axetat có công thức là  

 A. C
2
H

5
COOCH

3
.                   B. HCOOC

2
H

5
.               C. CH

3
COOCH

3
.               D. CH

3
COOCH=CH

2
.  

Câu 12: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, 

NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là 

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

Câu 13: Một este có công thức phân tử là C
3
H

6
O

2
, có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO

3
 trong NH

3
, công thức cấu tạo 

của este là 

 A. CH
3
COOCH

3
.         B.  HCOOC

2
H

5
.          C.  HCOOC

3
H

7
.               D.  C

2
H

5
COOCH

3
. 

Câu 14:  Dãy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi giảm dần là 

 A.   CH3COOC2H5, CH3COOH, CH3CH2CH2OH.  B.   CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.  

 C.   CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.    D.   CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5. 

Câu 15: Công thức cấu tạo của este etyl propionat là  

 A. C2H5COOC3H7. B. C2H5COOC2H5.  C. C3H7COOCH3.   D. C2H3COOC2H5. 

Câu 16: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành  

   A. C2H5COOH, CH2=CH-OH. B. C2H5COOH, HCHO. 

   C. C2H5COOH, CH3CHO. D. C2H5COOH, CH3CH2OH. 

Tính 

chất 

hóa 

học 

Phản ứng thủy phân 

 + Môi trƣờng axit: 
RCOOR’ + H2O 

o
2 4t , H SO ®Æc  RCOOH + R’OH. 

+ Môi trƣờng kiềm (xà phòng hóa): 

RCOOR’ + NaOH  
ot

  
                                     RCOONa +R’OH. 

                                                                                       

 

- Phản ứng thủy phân. 

3 3 5( OO)RC C H  + 3H2O 
0,H t

  3 OOHRC +C3H5(OH)3 

- Phản ứng xà phòng hóa. 

3 3 5( OO)RC C H +3NaOH
0t 3 OONaRC +C3H5(OH)3 

- Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng. 
0Ni,t ,p

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5(C H COO) C H +3H (C H COO) C H

 

         triolein                                          tristearin 
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Câu 17: Khi cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. 

Công thức cấu tạo của X là 

   A.HCOOC3H7. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. C3H7COOH.  

Câu 18:  Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este: metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu 

được 

 A.  2 axít và 2 ancol.     B. 1 muối và 2 ancol.  C.  1 axít và 2 ancol. D. 2 muối và 1 ancol. 

Câu 19: Este X (C4H8O2) thoả mãn các điều kiện: 

 X 
0

2 , ,H O H t
  Y1  +  Y2 

 Y1  
 xtO ,2

  Y2 

 X có tên là 

    A. isopropyl fomiat. B. n-propyl fomiat. C. metyl propionat. D. etyl axetat. 

Câu 20: Cho các chất: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3, CH3COOCH3, HCOOH. Số chất tham gia phản ứng tráng 

bạc là 

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

Câu 21: Đun nóng CH
3
COOCH

3 
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sinh ra các sản phẩm là  

   A. CH
3
COONa và CH

3
OH.                                   B. CH

3
COOH và CH

3
ONa.  

   C. CH
3
COONa và CH

3
COOH.                              D. CH

3
OH và CH

3
COOH.  

Câu 22: Chất X có CTPT là C4H6O2. Biết X không tác dụng với Na, X có phản ứng tráng bạc, khi thủy phân X thu được các 

sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. CTCT của X là  

 A. HOCH2CH=CH–CHO.   B. HCOOCH2–CH=CH2.  

 C. CH3–COOCH=CH2.  D. HCOOCH=CH–CH3. 

Câu 23: X là một este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CO2 là 2. Nếu đem đun 2,2 gam X với dung dịch NaOH dư thu được  

2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là  

    A. C2H5COOCH3.            B. HCOOC3H7.                C. CH3COOC2H5.            D. HCOOC2H5.  

Câu 24: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong 

đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là  

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

Câu 25:  Trong phân tử este A đơn chức no, mạch hở; cacbon chiếm  54,545% khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của A là 

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

Câu 26:  Este đơn chức X chứa 48,65%C; 8,11%H; 43,24%O về khối lượng. Công thức phân tử của X là 

  A.  C3H6O2. B.  C2H4O2. C.  C4H8O2. D.  C5H10O2. 

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este  đơn chức X  thu được  6,72 lít  khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O.Công thức phân 

tử của X là  

     A. C2H4O2.             B. C4H8O2.                      C. C3H6O2.                         D. C5H8O2.  

Câu 28:  Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch 

NaOH 1M. Tên gọi của este đó là  

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

Câu 29: Xà phòng hoá hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M 

(đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là 

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

Câu 30: Hai este no đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể 

tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y là 

   A.C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. 

 C.C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3
.
 D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.  

Câu 31: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam 

một ancol. Tên gọi của X là 

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

Câu 32: Thủy phân 17,6 gam este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 9,2 gam ancol Y và 

m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 6,8. B. 8,4. C. 16,4.  D. 8,2. 

Câu 33:  Đun sôi hỗn hợp gồm 6 gam axit axetic với ancol etylic dư (có mặt H2SO4) đến khi kết thúc phản ứng thu được 5,72 

gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (C = 12, H = 1, O = 16) 

 A.   60%. B.   50%. C.   55%.  D.   65%. 
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Câu 34: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối 

lượng NaOH cần dùng là 

 A. 8,0g. B. 12,0g. C. 16,0g. D. 20,0g. 

Câu 35: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50g dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm 

khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là 

   A. 44%. B. 56%. C. 54%. D. 46%. 

Câu 36:Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm axít axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần 

trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là 

   A. 22%. B. 42,3%. C. 57,7%. D. 88%. 

Câu 37: Chất béo là 

  A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N. B. trieste của axit béo và glixerol. 

  C. là este của axit béo và ancol đa chức. D. trieste của axit hữu cơ và glixerol. 

Câu 38: Chất không phải axit béo là  

  A. axit axetic. B. axit stearic.  C. axit panmitic.  D. axit oleic.  

Câu 39: Nhận định đúng là 

  A. Lipit là chất béo. 

  B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật. 

  C. Lipit là este của glixerol với các axit béo. 

  D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ 

không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit.... 

Câu 40:Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ? 

  A. Hiđro hoá  axit béo.  B. Hiđro hoá chất béo lỏng. 

  C. Đehiđro hoá chất béo lỏng. D. Xà phòng hoá chất béo lỏng. 

Câu 41: Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được 

  A. glixerol và axit béo.  B. glixerol và muối natri của axit béo. 

  C. glixerol và axit cacboxylic. D. glixerol và muối natri của axit cacboxylic. 

Câu 42: Sản phẩm của phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là muối của axít béo và  

  A. phenol. B. glixerol. C. etanol. D. etilenglycol. 

Câu 43: Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa tristearin (bằng dung dịch NaOH) là  glixerol và 

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

Câu 44: Sản phẩm của phản ứng thủy phân tripanmitin là   

    A. C17H33COONa và etanol. B. C15H31COOH và glixerol.  

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

Câu 45:Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol? 

    A. Dầu vừng (mè) B. Dầu lạc (đậu phộng).        C. Dầu dừa D. Dầu bôi trơn máy. 

Câu 46: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng 

    A. nước và quỳ tím. B.nước và dd NaCl.           C.dd NaOH.  D. nước brom. 

Câu 47:  Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 2 axít C17H35COOH, C17H33COOH (H2SO4 đặc xúc tác, t
0
). Số trieste tối đa có thể 

thu được là 

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

Câu 48: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este 

  A.là chất lỏng dễ bay hơi.    B. có mùi thơm, an toàn với người. 

  C.có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng.  D.đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. 

Câu 49: Thể  tích H2 (đktc) cần để hiđrohoá hoàn toàn 1 tấn triolein nhờ xúc tác Ni là  

 A.76018,1 lit. B.  75505,6lit. C.76108 lit.  D.7505,6 lit. 

Câu 50: Khối lượng triolein cần để sản xuất 5 tấn tristearin là  

 A. 4966,292 kg. B.49600 kg. C.49,66 kg.  D.496,63 kg. 

Câu 68 (B 10) Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể 

chuyển hóa X thành Y. Chất Z không thể là 

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

Câu 69 (B 10) Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số 

nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là 

 A. C2H5OCO–COOCH3.   B. CH3OCO–CH2–CH2–COOC2H5. 

 C. CH3OCO–CH2–COOC2H5.  D. CH3OCO–COOC3H7. 

Câu 70 (A 11) Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu  

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=724
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=681#111
http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=709
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CHƢƠNG II: CACBOHIDRAT 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT: 

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường  có công thức chung là Cn(H2O)m. 

Cacbohiđrat được chia thành ba nhóm chủ yếu: 

 Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thuỷ phân được.  

Thí dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6) 

 Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân mỗi phân tử sinh ra hai phân tử monosaccarit.  

Thí dụ: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11). 

 Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat phức tạp, khi thuỷ phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử 

monosaccarit. 

 Thí dụ: tinh bột, xenlulozơ. 

 
Cacbohi

đrat 

 

Monosaccarit Đisaccarit Polisaccarit 

Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ 

Công 

thức 

phân tử 

C6H12O6 

(M = 180) 

C6H12O6 

(M = 180) 

C12H22O11 

(M = 342) 

(C6H10O5)n 

(M =162n) 

(C6H10O5)n 

(M = 162n) 

CTCT  

thu gọn 

CH2OH[CHOH]4CHO  
6 11 5  C H O O

6 11 5C H O   
6 7 2 3[ ( ) ]C H O OH n 

Đặc 

điểm 

cấu tạo 

- có nhiều nhóm –OH kề 

nhau. 

 

- có nhiều 

nhóm –OH 

kề nhau. 

-  có nhiều nhóm –

OH kề nhau. 

 

 

- có 3 nhóm –

OH kề nhau. 

 

- có nhóm -CHO - Không có 

nhóm –CHO 

-Từ hai gốc glucozo 

và fructozơ. 

- Từ nhiều 

mắt xích 

α-glucozo 

-Từ nhiều gốc   

β-glucozo 

   Mạch xoắn  Mạch thẳng. 

Tính 

chất 

hóa 

học 

1. Tính 

chất 

anđehit 

 

- Với dd AgNO3/NH3, t
o
 

C6H12O6   2Ag 

- Với H2 : Tạo sobitol 

C6H12O6 + H2

0,Ni t  

C6H14O6 

 

- Với dd 

AgNO3/NH3, 

t
o
 Ag 

Do trong môi 

trường kiềm, 

fructozơ 

chuyển hóa 

tạo glucozơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tính 

chất 

ancol 

đa 

chức. 

Tác dụng với Cu(OH)2  tạo dd xanh lam 

 

 

  

3. Phản 

ứng 

thủy 

phân. 

 

  Tạo glucozơ và  

Fructozơ 

Tạo 

glucozơ 

 Tạo glucozơ  
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4. 

Tính 

chất 

khác 

Có phản ứng lên men 

rượu 


 

o

enzim

6 12 6 2 5 230 35 C
C H O   2C H OH + 2CO

 

  Phản ứng 

màu với 

I2xanh 

tím 

+HNO3/H2SO4

đặc 

  xenlulozơ 

trinitrat: làm 

thuốc súng 

không khói (*) 

(*):[C6H7O2(OH)3] + 3nHNO3
0

2 4 ,H SO d t
  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 

                                                     
Ghi nhớ: * Tham gia phản ứng 
- Thủy phân: đisaccarit và polisaccarit.            - Tráng bạc: glucozơ, fructozơ. 
- Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo phức xanh lam trong suốt: glucozơ, fructozơ, saccarozơ. 
                * Dùng dd brom để phân biệt dd glucoz ơ và fructozơ : glucoz ơ làm mất màu dd brom. 
   

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:  
Câu 1: Cacbohidrat (còn gọi là gluxit, saccarit) là hợp chất hữu cơ 

A. đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m         .B. tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m. 

C. chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl.D. chỉ có nguồn gốc từ thực vật. 

Câu 2: Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có nhóm chức 

 A. axit. B.  xeton.  C.  ancol. D.  anđehit. 

Câu 3: Chất thuộc loại đisaccarit là 

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

Câu 4: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở? 

    A. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan.    B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc.  

    C. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit.      D. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men tạo ancol etylic.  

Câu 5: Đồng phân của fructozơ là 

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

Câu 6:  Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng  

 A.  axit axetic.    B. đồng (II) oxit. C.   natri hiđroxit.    D. đồng (II) hiđroxit. 

Câu 7: Glucozơ tác dụng được với tất cả chất trong nhóm chất nào sau đây? 

 A. H2/Ni, t
0
; Cu(OH)2; AgNO3/NH3, t

0
; H2O/H

+
, t

0
. 

 B. AgNO3/NH3, t
0
; Cu(OH)2; H2/Ni, t

0
; dung dịch Br2. 

 C. H2/Ni, t
0
; AgNO3/NH3, t

0
; NaOH; Cu(OH)2. 

 D. H2/Ni, t
0
; AgNO3/NH3, t

0
; Na2CO3; Cu(OH)2.  

Câu 8: Phản ứng khử glucozơ là phản ứng nào sau đây? 

 A. Glucozơ + H2/Ni , t
o
.                       B. Glucozơ + Cu(OH)2. 

 C. Glucozơ + AgNO3/NH3, t
0
.  D. Glucozơ 

men  etanol.  

Câu 9:  Xenlulozơ, tinh bột không thuộc loại 

 A. cacbohiđrat. B.  gluxit.  C. đisaccarit.  D. polisaccarit. 

Câu 10: Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ là 

 A. AgNO3/NH3. B. Cu(OH)2. C. dung dịch Br2.  D. H2. 

Câu 11: Sobitol là sản phẩm của phản ứng 

 A. khử glucozơ bằng H2/Ni, t
o
. B. oxi hóa glucozơ bằng AgNO3/NH3. 

 C. lên men ancol etylic. D. glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.  

Câu 12:  Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? 

 A. H2/Ni, t
o
. B. Cu(OH)2. C. dung dịch brom.  D. AgNO3/NH3. 

Câu 13:  Glucozơ không có tính chất nào dưới đây? 

 A. Tính chất của nhóm andehit. B. Tính chất poliancol. 

 C. Tham gia phản ứng thủy phân. D. Lên men tạo ancol etylic. 

Câu 14: Miếng chuối xanh gặp dung dịch iốt cho màu xanh tím vì trong miếng chuối xanh có 

 A.  glucozơ.        B.  một loại bazơ.         C.  tinh bột.  D.  saccarozơ. 

Câu 15: Để phân biệt các dung dịch: glixerol, ancol etylic, glucozơ và axít axetic ta có thể lần lượt dùng các thuốc thử là 

       A. AgNO3/NH3, dung dịch Br2. B. quỳ tím, dung dịch Br2.  
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  C. quỳ tím, dung dịch Br2, Cu(OH)2. D. dung dịch Br2, Na. 

Câu 16: Chất lỏng hòa tan được xenlulozơ là 

    A. etanol.  B. benzen. C. axít axetic.   D. nước Svayde. 

 Câu 17:  Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của glucozơ? 

A. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực. 

B. Tráng gương, tráng phích. 

C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic.  

D. Chế tạo thuốc súng không khói.  

Câu 18:  Glucozơ và saccarozơ  đều 

A. có trong củ cải đường. 

B.  tham gia phản ứng tráng bạc. 

C.  hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.  

D.  được sử dụng trong y học làm “huyết thanh ngọt” 

Câu 19 Phát biểu đúng là 

 A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử  fructozơ có nhóm chức –CHO. 

 B. Thủy phân tinh bột thu được glucozơ và fructozơ.  

 C. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc. 

 D. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ. 

Câu 20  Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl fomat, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản 

ứng tráng bạc là 

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

Câu 21  Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, etylenglicol. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 

ở nhiệt độ thường là 

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

Câu 22  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Xenlulozơ   X  Y  axit axetic. X, Y lần lượt là 

     A.   glucozơ, saccarozơ. B.   glucozơ, ancol etylic.C.   glucozơ, fructozơ.      D.   ancol etylic, glucozơ. 

Câu 23 Cho  các  dung  dịch  sau:  saccarozơ,  glucozơ,  anđehit  axetic,  glixerol,  ancol  etylic,  axetilen, fructozơ. Số lượng 

dung dịch có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 là 

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

Câu 24:  Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit 

 A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. 

 C. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ. 

Câu 25: Hợp chất A là chất rắn kết tinh có vị ngọt, tan nhiều trong nước. Khi thủy phân chất A thu được 2 chất đồng phân; một 

trong 2 chất đó – chất B tham gia phản ứng với nước brom biến thành chất hữu cơ C. Các chất A, B, C có thể lần lượt là  

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

     C. glucozơ, saccarozơ, axit gluconic. D. Fructozơ, glucozơ, axit gluconic. 

Câu 26: Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là 

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

Câu 27: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? 

 A. Saccarozơ.  B. Etyl fomat.          C. Glucozơ.  D. Axít fomic.  

Câu 28:  Nhóm các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là 

      A.   glucozơ, fructozơ, fomanđehit, etanol.         B.   glucozơ, fructozơ, fomanđehit, glixerol. 

      C.   glucozơ, fructozơ, fomanđehit, axetilen.   D.   saccarozơ, fructozơ, fomanđehit, axetilen. 

Câu 29:  Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là 

 A. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n. B. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n.  

 C. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n.   D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n. 

Câu 30: Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? 

A. Xenlulozơ dưới dạng tre, gỗ, nứa, ... làm vật liệu xây, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy, ... 

B. Xenlulozơ được dùng làm một số tơ tự nhiên và nhân tạo. 

C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic. 

D. Thực phẩm cho con người. 

Câu 31: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có nhiều nhóm OH ở các nguyên tử cacbon liên tiếp nhau là phản ứng với  

      A. dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3. B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

  C.  với axit tạo este có 5 gốc axit. D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao. 

Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói    X   Y   sobit. Tên gọi X, Y lần lượt là 
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      A. xenlulozơ, glucozơ.              B. tinh bột, etanol. 

      C. tinh bột, glucozơ.                          D. saccarozơ , etanol. 

Câu 33: Gluxit chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường kiềm là 

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

Câu 34: Trong máu người, nồng độ của glucozơ có giá trị hầu như không đổi là  

     A. 0,1%.       B. 0,2%.                          C. 0,3%.   D. 0,4%. 

Câu 35:  Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch 

AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn) 

 A. 68,0g; 43,2g. B. 21,6`g; 68,0g. C. 43,2g; 68,0g. D. 43,2g; 34,0g. 

Câu 36:  Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 40
0
 thu được, biết rượu nguyên chất có 

khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. 

 A. 3194,4 ml.       B. 2785,0 ml.               C. 2875,0 ml. D. 2300,0 ml. 

Câu 37: Khi thủy phân a gam saccarozơ trong môi trường axít thu được 81 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Giá trị của a là 

      A.   76,95.                       B.   81.                             C.   80.                                 D.   79,65. 

Câu 38: Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M là 

     A. 85,5 gam.                    B. 171 gam.                     C. 342 gam.                  D. 684 gam.                      

Câu 39: Đun 16,2 gam tinh bột trong dung dịch axít thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch 

AgNO3/NH3, biết sự  hao hụt trong quá trình là 20%, khối lượng Ag (gam) thu được là 

 A. 27.  B.  12,78.           C. 18,27. D.  17,28. 

Câu 40: Cho 22,5 g glucozơ lên men rượu thoát ra 4,48 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là 

     A. 85%.                     B. 80%.                        C. 70%.                  D. 75%.    

Câu 41: Khử glucozơ bằng hidro để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 18,2 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

 A.    25,2 gam.                  B.   22,5 gam.            C.    11,4 gam.                  D.  14,4 gam. 

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohiđrat X thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 9,0 gam nước. Công thức đơn giản 

nhất của    X là  

     A.    C6H12O6.                    B.  C6H10O5.                         C.    C12H22O11.                  D.  CH2O.      

Câu 43: Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ là (Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%). 

       A. 0,555kg. B. 0,444kg. C. 0,694kg.                    D. 0,946kg.  

Câu 44: Thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối 

lượng bạc (gam) tạo ra là 

      A. 126,31.  B. 123,61.  C. 63,155.                        D. 65,315. 

Câu 45: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khi sinh ra được hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, 

biết hiệu suất lên men đạt 75%. Lượng glucozơ cần dùng là 

 A. 24 gam.  B. 40 gam.                C.  50 gam. D.  48 gam. 

Câu 46: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axít nitric đặc có xúc tác H2SO4 đặc, nóng. Để có 2,97 kg xenlulozơ 

trinitrat, cần dùng dung dịch chứa bao nhiêu kg HNO3? (H = 75%).  

      A. 1,4175.  B. 2,25.                 C.  1,89. D.  2,52. 

Câu 47: Một polisaccarit (C6H10O5)n  phân tử khối trung bình là 162000, n có giá trị là 

      A. 900.         B. 950.                            

      C. 1000.         D. 1500. 

Câu 48 (A 07) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp 

thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam 

kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 550 g.  B. 810 g.  C. 650 g.  D. 750 g. 

Câu 49 (A 07) Để chứng minh phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, có thể cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

 A. kim loại Na.    B. AgNO3/NH3, đun nóng. 

 C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.  D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

Câu 50 (B 07) Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 

kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là 

 A. 42 kg.  B. 10 kg.  C. 30 kg.  D. 21 kg. 
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CHƢƠNG III : AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT: 

 

 Amin Amino axit Peptit và protein 

 

Khái 

niệm 

Amin là hợp chất hữu được tạo nên 

khi thay thế một hay nhiều nguyên 

tử H trong phân tử 3NH  bằng gốc 

hidrocacbon. 

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp 

chức, phân tử chứa đồng thời nhóm 

amino( 2NH ) và nhóm cacboxyl 

(COOH ). 

- Peptit là hợp 

chất chứa từ 

250 gốc   - 

amino axit liên 

kết với nhau bởi 

các liên kết peptit 

CO NH   . 

- Protein là loại 

polipeptit cao 

phân tử có PTK 

từ vài chục nghìn 

đến vài triệu. 

CTPT  

 

 

 

 

* Amin no đơn 

chức: CnH2n+3N 

(n   1) 

 

6 5 2C H NH  

(anilin) 

 

Không tan 

trong H2O, 

độc. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

* Amino axit no: CnH2n +1NO2 

 (n   2) 

Tính chất 

vật lí 

- Metylamin, đimetylamin, 

trimetylamin và etylamin là những 

chất khí, mùi khai khó chịu, tan 

nhiều trong nước. 

- Các amin có M cao hơn là chất 

lỏng hoặc rắn, nhiệt độ sôi tăng dần 

và độ tan trong nước giảm dần theo 

chiều tăng của M. 

- Các amin thơm đều là chất lỏng 

hoặc chất rắn và dễ bị oxi hóa. 

- Độc. 

Các amino axit là những chất rắn kết 

tinh, nhiệt độ nóng chảy  cao, dễ tan 

trong nước. 

 

 

Ứng dụng    + Muối mononatri của axit glutamic 

dùng làm gia vị thức ăn (bột ngọt). 

  + Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần 

kinh, methionin là thuốc bổ gan. 

  + Axit -aminohexanoic và -

aminoenantoic chế tạo nilon-6, nilon-7. 

 

Tính 

chất hóa 

học 

Tính bazơ. 

* Dung dịch amin 

mạch hở làm quỳ 

tím hóa xanh 

-Tính bazơ yếu 

- Không đổi 

màu quỳ 

- Tính chất lưỡng tính. 

- Phản ứng este hóa. 

- Phản ứng trùng ngưng. 

- Phản ứng 

thủyphân  - 

amino axit. 

- Phản ứng màu 

biure: Với 

Cu(OH)2 màu 

tím (peptit có từ 2 

liên kết peptit trở 

lên) 

HCl Tạo muối 

2R NH HCl   

3R NH Cl    

Tạo muối 

 

C6H5NH2 + HCl 

 

Tạo muối 

2   H N R COOH HCl  

3  ClH N R COOH  

Tạo muối hoặc 

thủy phân khi đun 

nóng. 

CH3 – NH2 

          CH3 

            | 

CH3 – N – CH3 

CH3 – NH – CH3 

TQ: RNH2 

 

H2N – CH2 – COOH 

      (glyxin) 

            

CH3 – CH – COOH 

            | 

          NH2 
     (alanin) 
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[C6H5NH3]
+
Cl

-
                          

phenylamoni 

clorua 

NaOH   Tạo muối 

2   H N R COOH NaOH

2 2  H N RCOONa H O  

Thủy phân khi 

đun nóng. 

ROH/ 

HCl  

  Tạo este 

H2N-CH2-COOH+ C2H5OH  

                      
HCl

                                          
                                            

 

 H2N-CH2-COOC2H5 + H2O 

 

Br2/H2O  Tạo kết tủa 

trắng 

C6H5NH2 +3Br2 

C6H2Br3NH2 

+ 3HBr 

nhận biết 

anilin 

  

t
0
, xt    và  - amino axit tham gia p/ư trùng 

ngưng. 

H2N-[CH2]5-C-OH         ( NH-[CH2]5CO )n + nH2O

O

t
0

Poli caproamit (nilon-6)

 

 

Tên gọi một số amin: 
 

CTCT Tên gốc – chức 

Tên gốc hiđrocacbon + 

amin 

Tên thay thế 

CH3NH2 metylamin Metanamin 

CH3CH2NH2 etylamin Etanamin 

CH3NHCH3 đimetylamin N – metylmetanamin 

CH3CH2CH2NH2 propylamin propan – 1 - amin 

(CH3)3N trimetylamin N, N - đimetylmetanamin  

CH3[CH2]3NH2 butylamin butan – 1 - amin 

C2H5NH C2H5 đietylamin N – etyletanamin 

C6H5NH2 phenylamin Benzenamin 

H2N[CH2]6NH2 hexametylenđiamin hexan – 1,6 - điamin 

 
Tính axit - bazơ của dung dịch amino axit: 

* Tổng quát:  

Nếu số nhóm NH2 = số nhóm COOHdung dịch có pH = 7. 

Nếu số nhóm NH2 < số nhóm COOHdung dịch có pH < 7. 

Nếu số nhóm NH2 > số nhóm COOHdung dịch có pH > 7. 

Tên gọi một số amino axit: 

 

Công thức 

 

 

Tên thay thế 

Axit + số chỉ vị trí –NH2 + 

amino + tên axit tương ứng. 

 

Tên bán hệ 

thống 
Axit + chữ cái Hy 

Lạp (, , , , , 

) chỉ vị trí –NH2 

+ amino + tên TT 

 

Tên 

thƣờng 

 

Viết tắt 
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axit tương ứng. 

CH2 COOH

NH2

CH COOHCH3

NH2

CH COOHCHCH3

CH3 NH2

HOOC-[CH2]2-CH COOH

NH2

H2N- [CH2]4-CHCOOH 

                      NH2 

Axit 2- aminoetanoic 

 

 

Axit 2-aminopropanoic 

 

 

Axit 2-amino-3-metylbutanoic 

 

 

Axit 2-amino-pentandioc 

 

 

Axit 2,6diaminohexanoic 

Axit aminoaxetic 

 

Axit -

aminopropinoic 

 

Axit  -

aminoisovaleric 

 

Axit  -

aminoglutaric 

 

Axit ,-

diaminocaproic 

Glyxin hay 

Glycocol 

 

Alanin 

 

 

Valin 

 

Axit 

glutamic 

 

Lysin 

Gly 

 

 

Ala 

 

 

Val 

 

Glu 

 

 

Lys 

 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:  
AMIN 

Câu 1: Trong các chất sau đây 

 (1) C6H5NO2. (2) C6H5NH2. (3) CH3–NH–CH3 

 (4) CH3–NH–CO–C2H5.  (5)  (6) CH3NH3Cl 

 

Chất nào là amin? 

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

Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là 

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

Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là 

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

Câu 4: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là 

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

Câu 5: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là 

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

Câu 6: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là 

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

Câu 7: Số đồng phân amin bậc hai ứng với công thức phân tử C4H11N là 

 A. 4.       B. 3.       C. 8.        D. 7.  

Câu 8: Số đồng phân amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là 

 A. 3.       B. 4.       C. 6.        D. 7.  

Câu 9: Anilin có công thức là  

 A. CH3COOH.  B. C6H5OH.  C. C6H5NH2.   D. CH3OH.  

Câu 10: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2? 

 A. H2N-[CH2]6–NH2.   B. CH3–CH(CH3)–NH2.   C.  CH3–NH–CH3
.  

D. C6H5NH2. 

Câu 11: Chất CH3–CH(CH3)–NH2 có tên gọi là  

 A. metyletylamin.       B. etylmetylamin.   C. isopropanamin.   D. isopropylamin.   

Câu 12: Tên thay thế của chất CH3–CH2–NH-CH3 là 

 A. metyletylamin.        B. etylmetylamin.   C. N-etylmetanamin.    D. N-metyletanamin.   

Câu 13: Trong các chất dưới đây, chất  có lực bazơ mạnh nhất là 

 A. NH3.       B. C6H5CH2NH2.   C. C6H5NH2.   D. (CH3)2NH.   

Câu 14: Trong các chất dưới đây, chất  có lực bazơ yếu nhất là 

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

Câu 15: Tên gọi của chất C6H5-CH2-NH2 là   

 A. Phenyl amin. B. Benzylamin. C. Anilin.       D. Phenylmetylamin. 

Câu 16: Trong các chất dưới đây, chất có tính bazơ mạnh nhất là 

    A. C6H5NH2. B. (C6H5)2NH. C. p-CH3-C6H4-NH2. D. C6H5-CH2-NH2. 

Câu 17: Chất không có khả năng làm xanh giấy quỳ tím là 

 A. anilin.  B. natri hiđroxit.  C. natri axetat.   D. amoniac. 

C2H5 N CH3

CH3
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Câu 18: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là 

 A. CH3COOH.  B. C6H5NH2.  C. p-CH3C6H4OH.  D. C6H5OH. 

Câu 19: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là 

 A. anilin, metyl amin, amoniac.  B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. 

 C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.  D. metyl amin, amoniac, natri axetat. 

Câu 20: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào  

 A. stiren.   B. benzen.  C. anilin.   D. axit axetic.  

Câu 21: Anilin phản ứng với dung dịch 

 A. NaOH.  B. HCl.  C. Na2CO3.   D. NaCl. 

Câu 22: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với 

 A. dung dịch NaCl.  B. dung dịch HCl.  C. nước Br2.  D. dung dịch NaOH. 

Câu 23: Để phân biệt 3 chất lỏng riêng biệt: benzen, anilin, stiren ta dùng một thuốc thử là 

 A. dung dịch phenolphtalein. B. nước brom. C. dung dịch NaOH.   D. giấy quì tím. 

Câu 24: Dãy gồm các chất đều có tính bazơ là  

 A. CH3NH2, KOH.      B. CH3COOH, C2H5NH2.   C. C6H5NH2, CH3CHO.   D. C6H5OH, NH3. 

Câu 25: Ancol và amin cùng bậc là   

     A. CH3NHC2H5 và CH3CH(OH)CH3.             B. (C2H5)2NC2H5 và CH3CH(OH)CH3. 

     C. CH3NHC2H5 và C2H5OH.                        D. C2H5NH2 và CH3CH(OH)CH3.  

Câu 26: Để phân biệt 3 chất lỏng riêng biệt: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 ta dùng 

 A. quỳ tím.  B. kim loại Na.  C. dung dịch Br2.  D. dung dịch NaOH. 

Câu 27:Dãy chất được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là 

A. NaOH > C2H5NH2 > CH3NH2 > C6H5NH2 > NH3.     B. C2H5NH2 > NaOH> CH3NH2>NH3>C6H5-NH2 . 

C. C6H5NH2 > CH3NH2 > NaOH > NH3 > C2H5NH2.     D. NaOH > C2H5NH2 > CH3NH2 > NH3 > C6H5NH2. 

Câu 28: Cho dãy các chất: phenol, anilin, natri phenolat, etanol, propylamin. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch 

HCl là 

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

Câu 29: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (gam) thu được là (H = 90%)  

 A. 14,39.  B. 11,655.  C. 12,95.  D. 11,565. 

Câu 30: Cho a gam anilin tác dụng với nước brom dư thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng. Giá trị của a là (H = 80%) 

 A. 2,325.   B. 1,86.  C. 2,235.   D. 1,488. 

Câu 31: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức no cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là 

    A. C2H5N.                    B. CH5N.                      C. C3H9N.                  D. C3H7N. 

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g một amin đơn chức no B cần dùng vừa đủ 10,08 lít O2 (đktc). Tên gọi của B là 

    A. etylamin.                        B. propylamin.                  C. metylamin.                  D. butylamin.  

Câu 33: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức no X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. 

Công thức phân tử của X là  

 A. C2H7N. B. CH5N. C. C3H5N. D. C3H7N. 

Câu 34: Cho 14,6 gam amin no đơn chức X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 21,9 gam muối. Số đồng phân cấu 

tạo của X là 

 A. 8. B. 7. C. 5. D. 4. 

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2
 
(ở đktc). Giá trị của V là  

 A. 4,48.  B. 1,12.  C. 2,24.  D. 3,36.   

Câu 36: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 – tribrom anilin là 
 A. 164,1ml. B. 161,4ml. C 146,1ml. D. 141,6ml. 

Câu 37: Khối lượng kết tủa (gam) tạo thành trong phản ứng khi cho 2,7g anilin phản ứng với 500g nước brom 3% là (H = 

100%) 

 A. 9,59. B. 10,3125. C 9,95. D. 10,3215. 

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử 

của X là 

    A. C4H9N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C3H9N. 

Câu 39: Phân tích 0,9 gam một amin A thu được 1,26g H2O; 1,76gCO2; 0,224 lít N2 (đktc).  

Biết dA/H2 = 22,5. Công thức phân tử của A là 

    A. CH19N. B. C2H7N. C. CH5N2. D. C3H9N. 
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Câu 40: Một amin no đơn chức có chứa 31,111%N về khối lượng. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng là 

   A. CH5N; 1 đồng phân.   B. C2H7N; 2 đồng phân.   C. C3H9N; 4 đồng phân.     D. C4H11N; 8 đồng phân. 

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. Công  

 

AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN 

 

Câu 1: Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử chứa 

 A.  nhóm cacboxyl và nhóm amino.  B. một nhóm cacboxyl và một nhóm amino.  

 C.  nhóm cacbonyl và nhóm amino.  D. một nhóm cacbonyl và một nhóm amino. 

Câu 2: Số đồng phân amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N là  

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

Câu 3: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ?  

 A. axit 2-aminopropanoic.      B. axit-aminopropionic.  C. anilin.    D. alanin.   

Câu 4: Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin? 

 A. H2N-CH2-COOH.        B. CH3–CH(NH2)–COOH.   

 C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH.  D. H2N–CH2-CH2–COOH. 

Câu 5: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? 

 A. glyxin (H2N-CH2-COOH).             B. lysin (H2N[CH2]4CH(NH2)-COOH).   

 C. axit glutamic (HOOCCH2CH(NH2)COOH).     D. natri axetat (CH3COONa). 

Câu 6: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là 

 A. CH3COOH.  B. H2NCH2COOH.  C. CH3CHO.   D. CH3NH2. 

Câu 7: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? 

 A. NaCl.  B. HCl.  C. CH3OH.   D. NaOH. 

Câu 8: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là 

 A. C6H5NH2.  B. C2H5OH.  C. H2NCH2COOH. D. CH3NH2. 

Câu 9: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là 

 A. C2H5OH.  B. CH2 = CHCOOH.  C. H2N[CH2]5COOH. D. CH3COOH. 

Câu 10: Thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch: glyxin, lysin, axit glutamic là 

 A. HCl .       B. quỳ tím.   C. NaOH. D. Cu(OH)2. 

Câu 11: Cho dãy các chất: C6H5NH2, H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH.  Số chất trong dãy tác 

dụng được với dung dịch HCl là 

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

Câu 12: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với dung dịch 

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

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

Câu 13: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là        

 A. dung dịch NaOH.       B. dung dịch HCl.   C. natri kim loại.   D. quỳ tím.   

Câu 14: Glyxin không tác dụng với  

 A. H2SO4 loãng.  B. CaCO3.   C. C2H5OH.   D. NaCl.  

Câu 15: Phát biểu sai là 

     A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.            

     B. Tính bazơ của C6H5NH2 yếu hơn NH3. 

     C. Công thức tổng quát của amin no, mạch hở, đơn chức là CnH2n + 3N (n  1). 

     D. Dung dịch của các amino axit đều làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 

Câu 16: Muối của axit glutamic dùng làm bột ngọt (còn gọi là mì chính), có công thức cấu tạo thu gọn là 

    A. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH.           B. NaOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH. 

    C. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COONH4.               D. NaOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COONa. 

Câu 17: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối (gam) thu được là  

A. 12,15. B. 11,25. C. 11,05. D. 11,15. 

Câu 18: Cho 7,5 gam glyxin phản ứng với dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng, khối lượng muối (gam) thu được là 

A. 9,9. B. 9,8. C. 7,9. D. 9,7. 

Câu 19: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m  

là  

A. 9,9. B. 9,8. C. 8,9. D. 7,5. 

Câu 20: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung 

dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là 
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     A. H2NC3H6COOH.   B. H2NCH2COOH.  C. H2NC2H4COOH.   D. H2NC4H8COOH. 

Câu 21: 1 mol -amino axit X  tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287% Công thức cấu tạo 

của X là  

    A. CH3-CH(NH2)–COOH.     B. H2N-CH2-CH2-COOH.   

 C. H2N-CH2-COOH.     D. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH.   

Câu 22: Khi trùng ngưng 13,1 g axit   - aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được m gam 

polime và 1,44 g nước. Giá trị m là  

    A. 10,41.                   B. 9,04.                  C. 11,02.                      D. 8,43. 

Câu 23: Este A được điều chế từ ancol metylic và amino axit no B (chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl). Tỉ khối hơi 

của A so với oxi là 2,78125. B là axit  

 A. α -amino propionic.     B. aminoaxetic.       C.  glutamic. D.  β-amino propionic. 

Câu 24: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt 

cháy hoàn toàn 8,9g este A thu được 13,2g CO2, 6,3g H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là 

A. CH(NH2)2COOCH3; CH(NH2)2COOH.          B. CH2(NH2)COOH; CH2(NH2)COOCH3. 

C. CH2(NH2)COOCH3; CH2(NH2)COOH.         D. CH(NH2)2COOH; CH(NH2)2COOCH3. 

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a mol một amino axit X thu được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. X là  

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

Câu 26: 0,01 mol aminoaxit (A) tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1,835 

gam muối khan. Phân tử khối của A là  

 A. 89.  B. 103. C. 117. D. 147. 

Câu 27: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 

15,06 gam muối. Tên gọi của X là  

A. axit glutamic. B. valin. C. alanin. D. glixin.  

Câu 28: Este A được điều chế từ -amino axit và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44,5. Công thức cấu tạo 

của A là: 

A. CH3–CH(NH2)–COOCH3. B. H2N-CH2CH2-COOH. 

C. H2N–CH2–COOCH3. D. H2N–CH2–CH(NH2)–COOCH3. 

Câu 29: X là một α- amino axit no chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 14,5 g X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 

được 18,15 g muối clorua của X. Công thức cấu tạo của X có thể là 

A. CH3–CH(NH2)–COOH. B. CH3[CH2]4-CH(NH2)-COOH. 

C. CH3–CH2–CH(NH2)COOH. D. H2N–CH2–CH2–COOH. 

Câu 30: 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 31: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau? 

      A. 3 chất.        B. 5 chất.          C. 6 chất.        D. 8 chất.            

Câu 32: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ? 

 A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.                B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH. 

 C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.    D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH. 

Câu 33: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit? 

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

Câu 34: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là 

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

Câu 35: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là 

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

Câu 36: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là 

 A. α-aminoaxit.  B. β-aminoaxit.  C. axit cacboxylic.  D. este. 

Câu 37: Số đồng phân đipeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 1 phân tử alanin là 

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

Câu 38: Để phân biệt các dung dịch: lòng trắng trứng, glucozơ, etanol; ta dùng thuốc thử là 

 A. dung dịch I2.  B. HNO3.  C. Cu(OH)2.  D. AgNO3/NH3. 
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Câu 39: Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài các -aminoaxit còn thu được các đipeptit: Gly-Ala, Phe-Val, Ala 

Phe. Cấu tạo đúng của X là 

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

Câu 40: Phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4% Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa một 

nguyên tử sắt) là 

     A. 14.000.                     B. 16.250.     C. 15.620.   D. 10.400. 

Câu 41: Khi thủy phân 500 gam protein B thu được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của B là 50.000 thì số mắt xích alanin 

trong phân tử B là  

  A. 180.       B. 191.           C. 189.    D. 198. 

Câu 42 (A 07) Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở 

đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là 

 A. C3H7N.  B. C2H7N.  C. C3H9N.  D. C4H9N. 

Câu 43 (A 07) α–aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối 

khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

 A. H2NCH2COOH.    B. H2NCH2CH2COOH. 

 C. CH3CH2CH(NH2)COOH.   D. CH3CH(NH2)COOH. 

Câu 44 (A 08) Phát biểu không đúng là 

 A. Trong dung dịch, H2N–CH2COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N
+
–CH2–COO

–
. 

 B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. 

 C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt. 

 D. Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin. 

Câu 45 (B 08) Đun nóng chất H2N–CH2–CONH–CH(CH3)–CONH–CH2–COOH trong dung dịch HCl dư, sau khi các phản 

ứng kết thúc thu được sản phẩm là 

 A. H2N–CH2–COOH, H2N–CH2CH2–COOH. 

 B. H3N
+
–CH2–COOHCl

–
, H3N

+
–CH2CH2–COOHCl

–
. 

 C. H3N
+
–CH2–COOHCl

–
, H3N

+
–CH(CH3)COOHCl

–
. 

 D. H2N–CH2–COOH, H2N–CH(CH3)–COOH. 

Câu 46 (A 09) Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl dư, thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo 

của X là 

 A. 4.   B. 8.   C. 5.   D. 7. 

Câu 47 (A 09) Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly–Ala–Gly với Gly–Ala là 

 A. dung dịch NaOH.    B. dung dịch NaCl. 

 C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.  D. dung dịch HCl. 

Câu 48 (B 09) Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. 

Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là 

 A. H2NC2H3(COOH)2.   B. H2NC3H5(COOH)2. 

 C. (H2N)2C3H5COOH.   D. H2N[CH2]3COOH. 

Câu 49 (B 09) Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là 

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

Câu 50 (A 10) Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho 

NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là 

 A. 0,50.  B. 0,65.  C. 0,55.  D. 0,70. 

Câu 51 (A 10) Có bao nhiêu tripeptit mạch hở khác loại khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và 

phenylalanin? 

 A. 3.   B. 4.   C. 9.   D. 6. 

Câu 52 (A 10) Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 

mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là 

 A. 8 và 1,0.  B. 8 và 1,5.  C. 7 và 1,0.  D. 7 và 1,5. 

Câu 53 (B 10) 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. Giá trị của m là 

 A. 112,2.  B. 171,0.  C. 165,6.  D. 123,8. 
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Câu 54 (B 10) Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) 

và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val–Phe và tripeptit Gly–Ala–Val nhưng không 

thu được đipeptit Gly–Gly. Chất X có công thức là 

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

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

Câu 55 (B 10) Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 

gam muối. Amin có công thức là 

 A. H2NCH2CH2CH2NH2.   B. CH3CH2CH2NH2. 

 C. H2NCH2CH2NH2.    D. H2NCH2CH2CH2CH2NH2. 

Câu 56 (A 11) Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa 

mãn các dữ kiện trên là 

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

Câu 57 (A 11) Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai? 

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

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

 C. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α–amino axit. 

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

Câu 58 (A 11) Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là 

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

Câu 59 (A 11) Dung dịch của chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? 

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

Câu 60 (B 11) Phát biểu không đúng là 

 A. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ. 

 B. Protein là những polipeptit có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. 

 C. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol. 

 D. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có hai liên kết peptit. 

Câu 61 (A 12) Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH là một đipeptit. 

 B. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. 

 C. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai. 

 D. Tất cả peptit đều có phản ứng màu biure. 

Câu 62 (A 12) Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5), trong đó (C6H5–) là gốc 

phenyl. Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là 

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

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

Câu 63 (A 12) Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là 

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

Câu 64 (A 12) Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng? 

 A. Axit α–amino propionic.   B. Axit α, ε–điamino caproic. 

 C. Axit α–amino glutaric.   D. Axit amino axetic. 

Câu 65 (B 12) Alanin có công thức là 

 A. H2N–CH2CH2COOH.   B. C6H5–NH2. 

 C. H2N–CH2–COOH.    D. CH3CH(NH2)–COOH. 

Câu 66 (A 13) Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được 

dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là 

 A. H2N–C3H6COOH.    B. H2N–C3H5(COOH)2. 

            C. (NH2)2C4H7COOH.                                  D. NH2-C2H4-COOH.  

Câu 67 (A 13) Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu? 

 A. glyxin.  B. metylamin.  C. axit axetic.  D. alanin. 

Câu 68 (A 13) Trong các dung dịch sau: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–

CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là 

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

Câu 69 (B 13) Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 

dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là 

 A. 0,45 g.  B. 0,38 g.  C. 0,58 g.  D. 0,31 g. 
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Câu 70 (B 13) Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là 

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

Câu 71 (B 13) Amino axit X có phân tử khối là 75. Tên của X là 

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

Câu 72 (A 14) Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N? 

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

Câu 73 (A 14) Phát biểu nào sau đây Sai? 

 A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. 

 B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím. 

 C. Anilin tác dụng với nước Brom tạo thành kết tủa trắng. 

 D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím. 

Câu 74 (A 14) Cho 0,02 mol α – amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác 

dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là 

 A. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH. B. H2N–CH2CH(NH2)–COOH. 

 C. CH3CH(NH2)–COOH.   D. HOOC–CH2CH(NH2)–COOH. 

Câu 75 (B 14) Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, 

thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hidro trong phân tử X là 

 A. 9   B. 6   C. 7   D. 8 

Câu 76 (B 14) Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) sau khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm có alanin và glyxin? 

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

 

CHƢƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT: 

1. Khái niệm về polime: 

Polime là các hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo 

nên. 

- Số mắt xích (n) trong phân tử polime được gọi là hệ số polime hoá hay độ polime hoá. 

* Phân loại: 

- Theo nguồn gốc, ta phân biệt polime thiên nhiên (cao su, xenlulozơ, tinh bột…), polime tổng hợp (PE, PVC, 

nhựa phenol-fomanđehit,…), polime nhân tạo hay bán tổng hợp (tơ visco, xenlulozơ trinitrat,…). 

- Theo phản ứng polime hoá, ta phân biệt polime trùng hợp (PE, PVC, polibutađien…) và polime trùng ngưng 

(nilon-6, nilon-7…). 

2. Cấu trúc: 

    - Dạng mạch không phân nhánh: PE, PVC, amilozơ... 

    - Dạng mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen… 

    - Dạng mạng không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit…. 

3. Tính chất vật lí: 

Hầu hết polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, một số tan trong các dung môi 

hữu cơ. Đa số polime có tính dẻo; một số polime có tính đàn hồi, một số có tính dai, bền, có thể kéo thành sợi. 

    4. Điều chế polime: 

 Có thể điều chế polime bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng. 

              a. Phản ứng trùng hợp: 

   - Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân 

tử rất lớn (polime). 
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   - Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp :là trong phân tử phải có liên kết bội (như 

CH2=CH2, CH2=CHC6H5 , CH2= CH-CH=CH2)  hoặc là vòng kém bền như.         

Thí dụ : 

   
oxt, t , p

2
|

nCH CH (

Cl

  2
|

CH CH )

Cl

 n                   

                                     vinyl clorua                  poli(vinyl clorua) (PVC) 

 Người ta phân biệt phản ứng trùng hợp thường chỉ của một loại monome (như trên) và phản ứng đồng trùng 

hợp của một hỗn hợp monome. Thí dụ : 
oNa, t

2 2 2
|

6 5

nCH CH CH CH nCH CH

C H

      ( 2 2 2
|

6 5

)CH CH CH CH CH CH

C H

     n  

                                                                                                           Poli(butađien-stiren) 

             b.  Phản ứng trùng ngƣng: 

Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời 

giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O...). 

             
ot

2 2 5nH N[CH ] COOH ( 2 5NH[CH ] CO ) n 2nH O     

        axit  -aminocaproic                      policaproamit (nilon-6) 

 

nH2N-[CH2]6-NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH 
0t

  (-HN-[CH2]6-NHCO-[CH2]4-CO-)n + 2nH2O 

 Hexametylenđiamin    axit ađipic                               poli(hexametylen-ađipamit) còn gọi là nilon-6,6 

ot
6 4 2 2nHOOC C H COOH nHO CH CH OH       ( 6 4 2 2CO C H CO O CH CH O )      n 22nH O                                                                                          

       axit terephtalic                  etylen glicol poli(etylen terephtalat)                                                     

Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng: Các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất 

hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.  

Thí dụ: HOCH2CH2OH và HOOCC6H4COOH ; H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH ;  

H2N[CH2]6 COOH  

VẬT LIỆU POLIME 

       I. CHẤT DẺO: 

  1. Khái niệm: Chất dẻo là những vật liệu polime  có tinh dẻo.  

 * Thành phần cơ bản của chất dẻo là polime. Ngoài ra còn có các thành phần phụ thêm: chất dẻo hóa, chất độn để 

tăng khối lượng của chất dẻo, chất màu, chất ổn định,... 

  2. Một số polime dùng làm chất dẻo: 

               a) Polietilen (PE)       nCH2 = CH2    xtpt ,,0

  ( CH2 - CH2 )n   

               b) Poli(vinyl clorua) (PVC)        nCH2 = CHCl     xtpt ,,0

     ( CH2 - CHCl )n  

                c) Poli(metyl metacrylat) (PMM) : chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.  

                             

nCH = C - COOCH3

CH3

CH -C

COOCH3

CH3

n

xt,t
0 -

 
               d) Poli(phenol - fomanđehit) (PPF)  
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* Nhựa novolac: Tạo thành khi đun nóng hỗn hợp phenol dư với fomanđehit (xúc tác axit), mạch không phân 

nhánh.                

        II. TƠ: 

  1. Khái niệm: 

Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. 

  2. Phân loại:  

     a) Tơ thiên nhiên (sẵn có trong tự nhiên) như bông, len, tơ tằm. 

     b) Tơ hóa học (chế tạo bằng phương pháp hóa học). 

         + Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon) 

         + Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương 

pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,... 

  3. Một số loại tơ tổng hợp thƣờng gặp: 

    a) Tơ nilon-6,6: Thuộc lọai tơ poliamit, được điều chế từ hexametylenđiamin và axit ađipic. 

nH2N-[CH2]6-NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH 
0t

 (-HN-[CH2]6-NHCO-[CH2]4-CO-)n + 2nH2O 

  Hexametylenđiamin    axit ađipic                            poli(hexametylen-ađipamit) còn gọi là nilon-6,6   

* Ứng dụng: Dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, làm dây cáp, dây dù, đan lưới…                                                                            

   b) Tơ nitron (hay olon):Thuộc lọai tơ vinylic, được điều chế từ vinyl xianua (acrilonitrin). 

nCH2 = CH
0 ,t xt  -(CH2 - CH-)n 

             CN                            CN 

acrilonitrin                          poliacrilonitrin 

* Ứng dụng: Dệt vải may quần áo, bện thành sợi “len” đan áo rét. 

        III. CAO SU: 

  1. Khái niệm: Cao su là lọai vật liệu polime có tính đàn hồi.  

  2. Cao su thiên nhiên: là polime của isopren (C5H8)n.             

  3. Cao su tổng hợp: thường được điều chế từ các ankađien bằng phản ứng trùng hợp. 

      a) Cao su buna:  tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp buta - 1,3 - đien có mặt Na: 

  nCH2 = CH - CH = CH2   
0,, tpNa

   ( CH2 - CH = CH - CH2  )n 

     b) Cao su buna-S, buna-N: Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với: 

 - stiren thu được caosu buna- S có tính đàn hồi cao. 

nCH2    CH    CH    CH2  +  nCH    CH2

C6H5

to, p, xt
CH2    CH    CH    CH2    CH    CH2

C6H5

n

 

- acrilonitrin thu được caosu buna- N có tính chống dầu khá cao. 

nCH2    CH    CH    CH2  +  nCH    CH2

CN

to, p, xt
CH2    CH    CH    CH2    CH    CH2

CN

n

 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:  
Câu 1: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản 

ứng 

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

Câu 2: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome)  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 3: Polivinyl clorua có công thức là  

A. (-CH2-CHCl-)n.  B. (-CH2-CH2-)n.  C. (-CH2-CH2Cl-)n.  D. (-CH2-CHF-)n.  

Câu 4: Một loại polime có cấu tạo một đoạn mạch như sau: 
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               –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–       Công thức một mắt xích của polime này là 

      A. –CH2–.        B. –CH2–CH2–CH2–.           C. –CH2–CH2–.         D.–CH2–CH2–CH2–CH2–. 

Câu 5: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 

A. stiren.   B. isopren.   C. propen.   D. toluen. 

Câu 6: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 

        A. propan.      B. buta-1,3-đien.  C. etan.                            D. toluen. 

Câu 7: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là 

A. polivinyl clorua.  B. polietilen.  C. polimetyl metacrylat.  D. polistiren. 

Câu 8: Monome được dùng để điều chế polietilen là 

A. CH2=CH-CH3.  B. CH2=CH2.  C. CH≡CH.   D. CH2=CH-CH=CH2. 

Câu 9: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: 

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.  B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

C. CH2=CH-CH=CH2, S.    D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. 

Câu 10: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n
 
; (- CH2- CH=CH- CH2-)n

 
; (- NH-CH2 -CO-)n 

Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là  

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.  

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH.  

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH.  

D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH.  

Câu 11: Tơ nitron được tổng hợp từ 

A. vinyl benzen.   B. fomanđehit.  C. vinyl xianua.   D. phenol. 

Câu 12: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp 

A. CH2=C(CH3)COOCH3.    B. CH2 =CHCOOCH3. 

C. C6H5CH=CH2.     D. CH3COOCH=CH2. 

Câu 13: Công thức cấu tạo của polibutađien là 

A. (-CF2-CF2-)n.  B. (-CH2-CHCl-)n. C. (-CH2-CH2-)n. D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.  

Câu 14:  Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng? 

   A. Hầu hết polime là chất rắn, không bay hơi. 

   B. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng. 

   C. Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo thành dung dịch nhớt. 

   D. Hầu hết các polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo dài thành sợi dai, bền. 

Câu 15: Các monome tham gia phản ứng trùng hợp thì phân tử phải chứa  

   A. từ hai nhóm chức trở lên. 

  B. liên kết bội hoặc vòng kém bền. 

  C. từ hai nhóm chức trở lên có khả năng tác dụng với nhau. 

  D. từ hai nhóm chức trở lên không có khả năng tác dụng với nhau. 

Câu 16: Polime có cấu trúc mạng không gian  là 

          A. PVC.   B. nhựa bakelit.  C. PE.    D. amilopectin. 

Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là 

     A. CH3CH2OH và CH3CHO. B. CH3CH2OH và CH2=CH2. 

     C. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. 

Câu 18: Cao su buna được tạo thành từ  buta-1,3-đien bằng phản ứng   

          A. trùng hợp.        B.  trùng ngưng.             C.  cộng hợp.       D.  phản ứng thế.  

Câu 19: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên  

          A. (C5H8)n B. (C4H8)n  C. (C4H6)n  D. (C2H4)n 

Câu 20: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là  

   A. axit 6-aminohexanoic.      B. axit terephtaric.   C. axit axetic.  D. etylen glycol. 

Câu 21: Monome được dùng để điều chế polipropilen là 

        A. CH2=CH-CH3.  B. CH2=CH2.  C. CH≡CH.   D. CH2=CH-CH=CH2. 

Câu 22: Cho các polime sau: (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) sợi đay, (4) nilon-6, (5) tơ visco, (6) nilon-6,6, (7) tơ axetat. Loại có 

nguồn gốc xenlulozơ là 

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

Câu 23: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là 

        A. tơ tằm.   B. tơ capron.   C. tơ nilon-6,6.   D. tơ visco. 
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Câu 24: Tơ nitron (hay olon) thuộc loại tơ 

        A. poliamit.   B. vinylic.   C. tơ polieste.   D. tơ axetat. 

Câu 25: Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ 

        A. poliamit.   B. vinylic.   C. tơ polieste.   D. tơ axetat. 

Câu 26: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng 

       A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.      

       B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. 

       C. HOOC-(CH2)4 -COOH và H2N-(CH2)6-NH2.     

       D. H2N-(CH2)5-COOH. 

Câu 27: Tơ nilon -6,6 thuộc loại tơ 

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

Câu 28: Tơ visco không thuộc loại tơ 

 A.  hóa học.               B.  tổng hợp.              C. bán tổng hợp.             D.  nhân tạo. 

Câu 29: Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là tơ 

 A. visco.                    B.  capron.                   C. nilon -6,6.                   D.  tằm. 

Câu 30: Trong số các loại tơ sau:   

(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n
         

(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n
                      

(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n.   

Tơ nilon-6,6 là  

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

Câu 31: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là  

      A. polisaccarit.    B. nilon-6,6.   C. protein.       D. poli(vinyl clorua).  

Câu 32: Poli(metyl metacrylat)là tên của một polime được dùng làm    

 A. chất dẻo.               B. tơ tổng hợp.            C. cao su tổng hợp.        D. cao su lưu hóa. 

Câu 33: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng  

      A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen điamin.B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen điamin. C. trùng hợp 

từ caprolactam.                            D. trùng ngưng từ caprolactam. 

Câu 34: Không nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon; len; tơ tằm vì tơ nilon, len, tơ tằm 

 A. ít thấm nước, kém bền với axit. 

 B. có các nhóm (- CO - NH -) trong phân tử kém bền với  nhiệt. 

 C.  mềm mại, kém bền với bazơ.                      

D. dai, óng mượt, dễ cháy. 

Câu 35: Cho sơ đồ sau: CH4  X  Y  Z  Cao su buna. Tên gọi của X, Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là  

A. axetilen, etanol, buta-1,3-đien.  B. anđehit axetic, etanol, buta1,3-đien.  

C. axetilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien. D. etilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien. 

Câu 36: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)  

      A. 2,55.                   B. 2,8.                 C. 2,52.                           D. 3,6. 

Câu 37: Phân tử khối trung bình của PVC là 35 000. Hệ số polime hóa của PVC là 

      A. 560.  B. 506.  C. 460.  D. 600. 

Câu 38: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là  

      A. 12.000          B. 13.000    C. 15.000          D. 17.000  

Câu 39: Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30000. Hệ số polime hóa của loại tơ này là 

     A. 133.  B. 123. C. 160.     D. 106. 

Câu 40: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 105 000. Hệ số polime hoá của cao su tự nhiên là  

     A. 1200.          B. 1300.   C. 1544.          D. 1700.  

Câu 41: Trùng hợp etilen thu được PE. Nếu đốt cháy toàn bộ khối lượng etilen đó sẽ thu được 4400g CO2. Hệ số polime hoá là  

     A. 60.          B. 40.   C. 50.          D. 100.  

Câu 42: Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. Polime X là  

     A. polietilen.  B. tinh bột. 

     C. poli(vinyl clorua).  D. protein. 

Câu 43: Polime X có phân tử khối là 5 040 000 và hệ số polime hóa n = 120 000. Polime X là  

    A. ( CH2–CH2 n) . B.   2

2 n

CH CH
|
Cl

 
 
 
 

.  C. ( CF2–CF2 n) .  D.   2

3 n

CH CH
|
CH

 
 
 
 

. 
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Câu 44: Khối lượng (tấn) stiren cần dùng để điều chế 1 tấn polistiren là (H = 90%) 

     A. 0,9.                          B. 1,11. C. 1,0.              D. 1,4. 

Câu 45: Khối lượng nilon-7 (tấn) điều chế được khi trùng ngưng 1,45 tấn axit  -aminoenantoic là (H = 90%) 

     A. 1,134.  B. 1,411.  C. 1,270.  D. 1,143. 

Câu 46: Khối lượng axit  ε-aminocraproic (tấn) cần dùng để  điều chế 1,13 tấn nilon-6 là (H = 90%) 

     A. 1,554.  B. 1,179. C. 1,971.  D. 1,455. 

Câu 47 Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng giữa axit terephtalic với chất nào sau đây? 

 A. Etilen glicol. B. Etilen  C. Glixerol  D. Ancol etylic 

Câu 48 (A 07) Nilon–6,6 là một loại 

 A. tơ axetat.  B. tơ poliamit.  C. polieste.  D. tơ visco. 

Câu 49 (A 08) Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon–6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số 

lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon–6,6 và capron nêu trên lần lượt là 

 A. 113; 152.  B. 121; 114.  C. 121; 152.  D. 113; 114. 

Câu 50 (A 08) Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m³ 

khí thiên nhiên ở đktc (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhin và hiệu suất của cả quá trình là 50%). Giá trị V là 

 A. 358,4.  B. 448,0.  C. 286,7.  D. 224,0. 

Câu 51 (B 08) Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là 

 A. nhựa PE.  B. amilopectin. C. nhựa PVC.  D. nhựa bakelit. 

Câu 52 (A 09) Poli (metyl metacrylat) và nilon–6 được tạo thành từ các monome tương ứng là 

 A. CH2=CH–COOCH3; H2N–[CH2]6–COOH. 

 B. CH2=C(CH3)–COOCH3; H2N–[CH2]6–COOH. 

 C. CH3COO–CH=CH2; H2N–[CH2]5–COOH. 

 D. CH2=C(CH3)–COOCH3; H2N–[CH2]5–COOH. 

Câu 53 (B 09) Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 

 A. stiren; clobenzen; isopren; but–1–en. 

 B. 1, 2 – điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen. 

 C. buta–1,3–đien; cumen; etilen; trans–but–2–en. 

 D. 1,1,2,2–tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua. 

Câu 54 (B 09) Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Tơ visco là tơ tổng hợp. 

 B. Trùng ngưng buta–1,3–đien với acrilonitrin có xúc tác Na thu được cao su buna–N. 

 C. Trùng hợp stiren thu được poli (phenol–fomanđehit). 

 D. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng. 

Câu 55 (A 10) Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon–6,6. Số tơ tổng hợp là 

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

Câu 56 (A 10) Trong các polime sau đây: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon–7; (4) poli (etylen–terephtalat); 

(5) nilon–6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là 

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

Câu 57 (B 10) Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C2H2 (xt, t°) → X (+H2, t°, Pd, PbCO3) → Y (+Z, t°, xt, p) → Cao su Buna – N. Các 

chất X, Y, Z lần lượt là 

 A. benzen; xiclohexan; amoniac.             B. axetanđehit; ancol etylic; buta–1,3–đien. 

 C. vinylaxetilen; buta–1,3–đien; stiren. D. vinylaxetilen; buta–1,3–đien; acrilonitrin. 

Câu 58 (B 10) Các chất đều không bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là 

 A. tơ capron; nilon–6,6; polietilen.            B. poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna. 

 C. nilon–6,6; poli(etylen–terephtalat); polistiren.      D. polietilen; cao su buna; polistiren. 

Câu 59 (A 11) Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? 

 A. Trùng hợp vinyl xianua.                                         B. Trùng ngưng axit ε–aminocaproic. 

 C. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.     D. Trùng hợp metyl metacrylat. 

 

CHƢƠNG V: ĐẠI CƢƠNG KIM LOẠI 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT: 

V  T Í KIM LOẠI T ONG BẢNG HỆ TH NG TUẦN HOÀN 

CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI 

I. V  T Í: 
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-      Nhóm IA(-H), IIA, IIIA(-B), một phần nhóm IVA, VA,VIA. 

-      Các nhóm B (IB→VIIIB). 

-      Họ lantan và actini (2 hàng cuối BTH). 

II. CẤU TẠO KIM LOẠI: 

1. Cấu tạo nguyên t :             t e lớp ngoài cùng ( 1→3e). 

(Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể). 

2. Liên kết kim loại:      Lực hút  tĩnh điện giữa ion kim loai và electron tự do. 

 h     - Mối quan hệ giữa cấu hình e và vị trí trong BTH. 

+  ố hi u (Z   số e   số p)     . 

+  ố lớp   Chu kỳ. 

+  ố e lớp ngoài cùng        ố thứ tự nhóm (nhóm A)    Hóa trị cao nhất với oxi. 

             -  Mối quan hệ cấu hình e của ion và Z. 

+ Cation (ion dương): Znguyên tử = eion + điện tích. 

+ Anion (ion âm):  Znguyên tử = eion – điện tich. 

 

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – D Y ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI 

 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 

1. Tính chất vật lí chung: 4 tính chất = d o + d n đi n + d n nhi t + ánh kim. 

      2. Nguyên nhân: do e t  do gây ra. 

          Ch   : -  t
o 
 càng cao → d n điện giảm (do ion dương cản trở e). 

          - Vàng (dẻo nhất), bạc (d n điện tốt nhất), thủy ngân (thể lỏng, t
o
 nc thấp nhất),   (t

o
nc cao nhất), Cr (cứng nhất), 

Cs , K, Rb,(mềm nhất), Li (nhẹ nhất), Os (nặng nhất) .  

                      - Tính d n điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe 

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 

                                   Tính kh    như ng e   bị oxi hóa        M → M
n+

 + ne  

Nguyên nhân:  t e lớp ngoài cùng + bán kính lớn + lực liên kết hạt nhân yếu → dễ nhường e. 

1. Tác dụng với phi kim (Cl2,O2,S) 

      
o0 0 +3 1

t
2 32 Fe 3Cl  2 FeCl



  (tạo khói màu nâu)            

      
o0 0 3 2

t
2 2 34 Al 3O 2 Al O

 

   

       
o0 0 2 2

t
Fe S FeS

 

                                         

 
0 0 2 2

Hg S HgS
 

  (Phản ứng dùng để thu hồi thuỷ ngân) 

2. Tác dụng với axit 
a. Loại 1: dd HCl, H2SO4 loãng (kim loại trước H) → Muối (KL số oxi hóa thấp) + H2. 

b. Loại 2:dd HNO3, H2SO4 đặc (tất cả kim loai trừ Au, Pt) → Muối (KL số oxi hóa cao) + Sản phẩm khử + H2O. 

                  Thường:  KL + HNO3 loãng → muối nitrat + NO(không màu, dễ hóa nâu/KK) + H2O 

                                   KL + HNO3 đặc → muối nitrat + NO2(màu nâu) + H2O 

                                   KL + H2SO4 đặc → muối sunfat + SO2(màu nâu) + H2O 

Ch   :   l   e   r không phản ứng với    3 và  2SO4 đ c nguội. 
0 1 2 0

22Fe 2 HCl FeCl H
 

     

     
  

    
o0 6 2 4

t
2 4 4 2 2Cu 2H S O (®Æc) CuSO SO 2H O  

      2Fe + 6 H2SO4 (đặc) 
t0

 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 

      
0 +5 +2 +2

3 (lo·ng) 3 2 23Cu  + 8HNO 3Cu(NO )  + 2NO  + 4H O  
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       Cu + 4HNO3 (đặc)  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

3. Tác dụng với nƣớc 
              Kim loại IA + IIA (trừ Be, Mg) + H2O → dd bazơ + H2 

              M(IA) + H2O→MOH + 
1

2
H2        ;   M(Ca,Ba, Sr) + 2H2O → M(OH)2 + H2 

4. Tác dụng với dd muối 
- Kim loại (không tan trong nước)  đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối. 

- Kim loại (tan trong nước) thì không đẩy được kim loại yếu ra khỏi muối mà xảy ra theo nhiều giai đoạn: 

+ Phản ứng với nước → dd bazơ. 

+ dd bazơ phản ứng trao đổi với dd muối (nếu sau phản ứng có kết tủa). 

+ Nếu kết tủa có tính lưỡng tính thì tiếp tục tan. 
0 +2 +2 0

4 4Fe  + Cu SO FeSO  + Cu   

5. Tác dụng với dung d ch bazơ:  Al, Zn tan được trong dung dịch bazơ. 

 

III. D Y ĐIỆN HÓA: 

- Nguyên tắc sắp xếp: Từ trái sang phải:  

  + Tính kh  kim loại giảm dần 

  + Tính oxi hóa ion kim loại t ng dần 

K
+
  Ca

2+
  Na

+ 
   Mg

2+
   Al

3+
    Zn

2+  
 Cr

3+ 
 Fe

2+
   Ni

2+
  Sn

2+
    Pb

2+      
H

+
    Cu

2+
    Fe

3+
    Ag

+
    Au

3+ 

 

                                                              Tính oxi hóa ion  kim loại t ng 

K   Ca    Na      Mg      Al       Zn      Cr    Fe      Ni    Sn        Pb       H2    Cu      Fe
2+

     Ag       Au 

 

                                                                    Tính kh  kim loại giảm 

- Chiều phản ứng:    hất oxi hóa mạnh    hất kh  mạnh    hất oxi hóa yếu    hất kh  yếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S   N MÕN KIM LOẠI 

 

I. KH I NIỆM:  

            Là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng các chất trong môi trư ng xung quanh 

 MM
n+

 + ne 

II. C C DẠNG  N MÕN KIM LOẠI:  

Có 2 dạng ăn mòn kim loại: hóa học và điện hóa học. 

1.  n mòn hóa học: quá trình oxi hóa khử, e của KL chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.     

2.  n mòn điện hóa học 

a.  hái ni m: quá trình oxi hóa khử, tạo dòng e di chuyển từ cực âm đến cực dương. 

b. Điều ki n ăn mòn: (hội tụ đủ 3 điều kiện) 

- Có 2 điện cực khác chất. 

- 2 điện cực tiếp xúc với nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

- Đặt trong môi trường chất điện li (không khí ẩm là môi trường điện li). 

c. Cơ chế ăn mòn: 

Cu
2+

 

 xi hóa mạnh 

Fe 

 hử mạnh
 

Cu 

 hử yếu
 

 

Fe
2+

 

 xi hóa yếu 

 

PT: Cu
2+

 +  Fe →   Fe
2+ 

 +  Cu 
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- C c âm (anot) = kim loại mạnh = quá trình oxi hóa = kim loại b   n mòn 

M → M
n+ 

                     -       C c dƣơng (catot) = kim loại yếu (hoặc PK) = quá trình khử (H
+ 
hoặc H2O) 

Tóm lại   ếu  n m n điện hóa th  kim loại mạnh bị  n m n trước 

III. CH NG  N MÕN KIM LOẠI: 

1. Bảo vệ bề mặt: bôi, sơn, mạ, tráng….= vật liệu bền với môi trường 

2. Phƣơng pháp điện hóa: Dùng kim loại hoạt động hơn để bảo vệ (kim loại hoạt động hơn sẽ bị ăn mòn 

trước) 

Ví dụ: Vỏ tàu biển b ng thép (Fe-C) được gắn thêm các tấm k m 

HỢP KIM 

I. KH I NIỆM: 

Hợp kim là hỗn hợp của kim loại với kim loại hoặc phi kim khác được nấu nóng chảy rồi để nguội. 

Ví dụ: + Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác. 

            + Đuyra là hợp kim của nhôm với đồng, mangan, magie, silic. 

II. TÍNH CHẤT: 

- Tính chất hóa học của hợp kim là tính chất của các đơn chất có trong hợp kim 

- Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn kim loại nguyên chất 

- Hợp kim có khả năng d n điện và d n nhiệt kém hơn so với kim loại nguyên chất 

- Hợp kim có độ cứng và độ bền cao hơn kim loại nguyên chất 

Ví dụ: + Hợp kim không bị ăn mòn: Fe – Cr – Mn (thép inoc),... 

          + Hợp kim siêu cứng:   – Co, Co – Cr,... 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Câu 1: Tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẻo, d n điện, d n nhiệt, ánh kim) gây nên bởi các 

 A. electron tự do.  B. electron hóa trị.  C. proton.  D. nơtron. 

Câu 2: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là 

 A. R2O3.  B. RO2.  C. R2O.  D. RO. 

Câu 3: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là 

 A. R2O3.  B. RO2.  C. R2O.  D. RO. 

Câu 4: Kim loại nào sau đây có tính d n điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? 

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

Câu 5: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? 

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

Câu 6: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? 

  A. Vonfam. B. Crom. C. Sắt. D. Đồng. 

Câu 7: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại? 

  A. Liti. B. Xesi. C. Natri. D. Kali. 

Câu 8: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? 

  A. Vonfam. B. Sắt.  C. Đồng.  D. Kẽm. 

Câu 9: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong tất cả các kim loại? 

  A. Thủy ngân. B. Natri.  C. Đồng.  D. Kali. 

Câu 10: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại ? 

  A. Natri. B. Liti. C. Kali. D. Rubidi. 

Câu 11: Kim loại nào sau đây nặng nhất (có khối lượng riêng lớn nhất) trong tất cả các kim loại? 

  A. Sắt. B. Osmi. C. Thủy ngân. D. Chì. 

Câu 12: Cấu hình electron của nguyên tử K là 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
, suy ra vị trí của K trong bảng tuần hoàn: 

 A. ô 19, chu kì 1, nhóm IVA.  B. ô 19, chu kì 4, nhóm IA.    

 C. ô 17, chu kì 4, nhóm IA.  D. ô 19, chu kì 6, nhóm IA. 

Câu 13:  Trong bảng tuần hoàn, Al nằm ở chu kì 3 và nhóm IIIA. Cấu hình electron của Al là  
  A.   1s22s22p6

3s
1
3p

2.            B.   1s22s23p3
.                 C.   1s22s22p63s2

3p
1
.  D.   1s22s22p63s2

3p
3
.  

    Câu 14: Ion M
2+

 có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s
2
3p

6
. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là 

A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.                  B. ô 20, chu kì 4, nhóm IIB. 

C. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.              D. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB. 
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Câu 15: X
+
, Y

2+
 và nguyên tử Z đều có cấu hình elecctron 1s

2
2s

2
2p

6
. X

+
, Y

2+
 và nguyên tử Z lần lượt là 

A. Na
+
, Mg

2+
 và Ar.      B. Li

+
, Ba

2+
 và Ne.     C. K

+
, Ca

2+
 và Ar.    D. Na

+
, Mg

2+
 và Ne. 

   Câu 16: Dãy gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
 là 

A. Ca
2+

, Cl
-
, Ar. B. Ca

2+
, F, Ar.                C. K

+
, Cl, Ar.          D. Na

+
, Cl

-
, Ar. 

Câu 17: Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là 

 A. [Ar ] 3d
6 
4s

2
.
           

B. [Ar ] 4s
1
3d

7
. C. [Ar ]

 
3d

7 
4s

1
.
              

D. [Ar ] 4s
2
3d

6
. 

Câu 18: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính 

 A. bazơ.  B. oxi hóa.  C. axit.  D.  khử. 

Câu 19:  Nhóm gồm các kim loại đều tan được trong nước ở nhiệt độ thường là   

 A.   K, Na, Be, Ca.                B. Li, Na, Ba, Mg. 

 C.   K, Na, Ba, Ca. D. Li, K, Ba, Fe. 

Câu 20:  Nhóm gồm các bazơ đều tan được trong nước ở nhiệt độ thường là   

 A.   KOH, NaOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2. B.   KOH, NaOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2. 

 C.   KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2. D.   KOH, Ni(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)2. 

Câu 21: Cho bốn dung dịch muối: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loại tác dụng được với cả bốn dung dịch 

muối trên là    

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

Câu 22: Cặp chất không xảy ra phản ứng là 

 A. Fe + Cu(NO3)2.  B. Cu + AgNO3.  C. Zn + Fe(NO3)2.  D. Ag + Cu(NO3)2. 

Câu 23  Cho phương trình hóa học: Fe + Cu
2+

    Fe
2+

 + Cu. Câu diễn tả đúng vai trò của các chất là 

   A.   Cu là chất khử, Fe
2+ 
là chất oxi hóa. B.   Fe

2+ 
là chất khử, Cu

 
là chất oxi hóa.  

   C.   Fe là chất bị khử, Cu
2+ 
là chất bị oxi hóa. D.   Fe là chất khử, Cu

2+ 
là chất oxi hóa. 

Câu 24:  Có thể dùng thùng bằng sắt để đựng axít 

    A.   H2SO4 loãng. B.   HNO3 loãng.     C.   HCl.   D.   HNO3 đặc, nguội. 

Câu 25: Dãy chất đều tác dụng được với dung dịch HCl là 

    A. Mg, Fe, Al2O3, Al(NO3)3.     B. Zn, Fe2O3, Na2CO3, KNO3.        

    C. FeO, C6H5NH2, Ca(OH)2, Na2CO3.     D. Ca(OH)2, AgNO3, Cu, Ag.    

Câu 26: Trong một dung dịch có a mol Ca
2+

, b mol Mg
2+

, c mol Cl
-
, d mol HCO3

-
. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là 

      A.  a + b = c + d.                   B. 3a + 3b = c + d.         C.  2a + 2b = c + d.                    D.  2a + c = b + d. 

Câu 27: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch 

 A. HCl.  B. AlCl3.  C. AgNO3.  D. CuSO4. 

Câu 28: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là 

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

Câu 29: Tất cả các kim loại Fe, Al, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch 

 A. HCl.  B. H2SO4 loãng.  C. HNO3 loãng.  D. KOH. 

Câu 30: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là 

      A. Cu, Mg, Fe, Al.  B. Cu, Fe, Mg, Al.  C. Cu, Fe, Al, Mg.  D. Mg, Al, Fe, Cu. 

Câu 31: Thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính oxi hoá của ion kim loại giảm dần là 

A. Ag
+
, Cu

2+
, Pb

2+
, Fe

2+
, Al

3+
.   B. Al

3+
, 

 
Fe

2+
, Cu

2+
, Pb

2+
, Ag

+
. 

C. Ag
+
, Pb

2+
, Cu

2+
, Fe

2+
, Al

3+
.   D. Al

3+
, 

 
Fe

2+
, Pb

2+
, Cu

2+
, Ag

+
. 

Câu 32: Tổng hệ số các chất (các số nguyên, tối giản) trong phản ứng giữa Cu và HNO3 loãng là 

    A. 20.   B. 11.   C. 9.   D. 14. 

Câu 33: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O; a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) 

bằng 

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

Câu 34: Để khử ion Cu
2+

 trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại 

   A. K. B. Na. C. Ba. D. Fe. 

Câu 35: Dung dịch muối ZnSO4 có l n tạp chất là CuSO4. Để loại tạp chất ta dùng kim loại  

   A. nhôm           B. sắt               C. đồng                          D. kẽm 

Câu 36: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: Fe
2+

/Fe; Cu
2+

/Cu; Fe
3+

/Fe
2+

. Trường hợp không xảy ra 

phản ứng hoá học là 

   A. Cu và dung dịch FeCl3 B. Fe và dung dịch CuCl2C. Fe và dung dịch FeCl3 D. Cu + dung dịch FeCl2. 

   Câu 37: Phương pháp hoá học đơn giản để làm sạch một loại thuỷ ngân có l n Zn, Sn, Pb là ngâm hỗn hợp trong lượng dư 

dung dịch  
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      A. Zn(NO3)2.         B. Sn(NO3)2.           C. Pb(NO3)2.        D. Hg(NO3)2. 

Câu 38: Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 thu được chất rắn X và dung dịch Y.  X, Y 

lần lượt là 

   A. X (Ag, Cu); Y (Cu
2+

, Fe
2+

).        B. X (Ag); Y (Cu
2+

, Fe
2+

).       C. X (Ag); Y (Cu
2+

).           D. X (Fe); Y (Cu
2+

). 

Câu 39: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung 

dịch A.  HNO3. B.  AgNO3. C.  Cu(NO3)2.  D.  Fe(NO3)2. 

Câu 40: Cho phương trình phản ứng: aX + bY(NO3)a → aX(NO3)b + bY. Biết dung dịch X(NO3)b có màu xanh. Hai kim 

loại X, Y lần lượt là 

    A. Cu, Fe. B. Cu, Ag.            C. Ag, Cu.            D. Mg, Fe. 

Câu 41: Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường gọi là 

A. sự ăn mòn hoá học.      B. sự ăn mòn điện hoá.     C. sự ăn mòn kim loại.     D. sự khử kim loại. 

Câu 42: Sự phá hủy kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hóa trong môi trường được gọi là 

sự 

    A.  ăn mòn hóa học.    B.   ăn mòn điện hóa học.  

 C.   khử kim loại.    D.   tác dụng của kim loại với nước.    

Câu 43:  Cho các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hoá là 

 A. Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl        B. Thép các bon để trong không khí ẩm.  

 C. Đốt dây Fe trong khí O2        D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng 

Câu 44: Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm, sau một thời gian 

 A. dây Fe và dây Cu bị đứt.       B. ở chỗ nối dây Fe bị mủn và đứt.   

 C. ở chỗ nối dây Cu bị mủn và đứt.      D. không có hiện tượng gì.  

Câu 45:  Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến 

lớp sắt, thì vật nào bỉ gỉ sắt chậm nhất? 

A. Sắt tráng kẽm              B. Sắt tráng thiếc           C. Sắt tráng niken                D. Sắt tráng đồng 

Câu 46:  Để bảo vệ nồi hơi (Supde) bằng thép khỏi bị ăn mòn, người ta có thể lót những kim loại nào sau đây vào mặt trong 

của nồi hơi? 

A. Zn hoặc Mg.                B. Zn hoặc Cr. C. Ag hoặc Mg.                             D. Pb hoặc Pt. 

Câu 47:   Trên cửa các  đập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá Zn mỏng. Làm như vậy là để chống ăn mòn các 

cửa đập theo phương pháp nào trong các phương pháp sau đây? 

A. Dùng hợp kim chống gỉ.  B. Phương pháp phủ.  

C. Phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt.  D. Phương pháp điện hoá. 

Câu 48: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất khi ngâm trong dung dịch 

   A.   HCl. B.   HgSO4. C.  H2SO4 loãng. D.  H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài 

giọt dung dịch CuSO4. 

Câu 49:  Fe bị ăn mòn điện hóa học khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm. M là  

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

Câu 50: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau 1 thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. 

Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên? 

  A. Ancol etylic.  B. Dây nhôm.  C. Dầu hoả.   D. Axit clohidric. 

Câu 51: Biết rằng ion Pb
2+

 trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng 

dây d n điện vào một dung dịch chất điện li thì 

  A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá học.   B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá học. 

  C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá học.    D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá học. 

Câu 52: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra 

quá trình: 

  A. Sn bị ăn mòn điện hóa.      B. Fe bị ăn mòn điện hóa học.    C. Fe bị ăn mòn hóa học. D. Sn bị ăn mòn hóa học. 

Câu 53: Trong ăn mòn điện hoá học, xảy ra 

A. sự oxi hoá ở cực dương.                                         B. sự khử ở cực âm. 

C. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm.         D. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương. 

Câu 54 (CĐ - 2011): Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn 

A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá.                     B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá. 

C. sắt đóng vai trò catot và ion H
+ 

bị oxi hoá.            D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá. 

Câu 55 (ĐH khối A - 2009): Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất 
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điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: 

A. I, II và IV.                      B. I, II và III.                      C. I, III và IV.                    D. II, III và IV. 

Câu 56: Nguyên tắc điều chế kim loại là 

 A. khử ion kim loại thành nguyên tử.  B. khử các nguyên tử kim loại.   

      C. oxi hoá các ion kim loại.   D. Oxi hoá các nguyên tử kim loại. 

Câu 57: Phương pháp điện phân dùng để điều chế  

 A. các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm.  B. hầu hết các kim loại.   

      C. các kim loại có tính khử yếu và trung bình.  D. các kim loại hoạt động mạnh. 

Câu 58: Phương pháp điều chế kim loại bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác 

trong dung dịch muối được gọi là phương pháp 

 A. nhiệt luyện.  B. thuỷ luyện.  C. điện phân.  D. thuỷ phân. 

Câu 59: Khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng H2, CO, C, ...Đó là nguyên tắc của phương pháp 

 A. thuỷ luyện.  B. điện phân.  C. nhiệt luyện.  D. thuỷ phân. 

Câu 60: Trong các kim loại: K, Fe, Zn, Pb, Na, Mg, Cu. Số lượng kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là 

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

Câu 61: Dãy gồm các kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là 

 A. Ag, Cu, Mg, Zn, Fe.  B. Ag, Na, Mg, Ca, Fe.  C. K, Na, Mg, Ca, Al.  D. Ag, Cu, Zn, Pb, Fe. 

Câu 62: Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Al2O3, Fe3O4, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp 

rắn còn lại là  

  A. Cu, Al2O3, Fe, MgO.        B. CuO, Al2O3, Fe3O4, Mg. 

 C. Cu, Al, Fe, MgO.                                         D. Cu, Al2O3, Fe, Mg. 

Câu 63: Quá trình nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy? 

  A. Sự khử ion Cl
-
.  B. Sự khử ion Mg

2+
.  C. Sự oxi hoá ion Mg

2+
.   D. Sự oxi hoá ion Cl

-
 . 

Câu 64: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ. Phát biểu nào sau đây đúng? 

     A. Ở catot xảy ra sự oxi hoá Cu
2+
, ở anot xảy ra sự khử Cl

-
. 

     B. Ở catot xảy ra sự khử Cu
2+
, ở anot xảy ra sự khử Cl

-
. 

     C. Ở catot xảy ra sự oxi hoá Cu
2+
, ở anot xảy ra sự oxi hoá Cl

-
.                

     D. Ở catot xảy ra sự khử Cu
2+
, ở anot xảy ra sự oxi hoá Cl

-
. 

Câu 65:Thể tích khí CO (ở đkc) cần dùng để khử hoàn toàn 8 gam bột Fe2O3 thành Fe là (O = 16, Fe = 56) 

A. 3,36 lít.     B. 7,84 lít.  C. 6,72 lít.   D. 2,24 lít. 

Câu 66: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đkc). Khối lượng sắt 

(gam) thu được là 

A. 15.    B. 16.     C. 17.                                       D. 18. 

Câu 67: Điện phân hoàn toàn 33,3 gam muối clorua nóng chảy của một kim loại A nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lít khí 

clo (đktc). A là 

B. Ca.     B. Mg.   C. Ba.    D. Be. 

Câu 68: Khi cho 12,2 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thể tích H2 sinh ra là 2,24 lít (ở 

đktc). Phần kim loại không tan có khối lượng là  

A. 6,6 g.                B. 3,3g.   C. 5,6g.       D. 2,8g.  

Câu 69: Đốt cháy bột Al trong bình khí clo dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 

gam. Khối lượng Al (gam) đã phản ứng là 

 A. 1,08. B. 2,16. C. 1,62. D. 3,24. 

Câu 70: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4
 
đặc, nóng, dư, sinh ra V lít khí SO2

 
(đktc). Giá trị của V là  

 A. 4,48.  B. 6,72.  C. 3,36.  D. 2,24.  

Câu 71: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3
 
loãng, dư, sinh ra V lít khí NO (đktc). Giá trị của V là  

 A. 6,72.  B. 4,48.  C. 2,24.  D. 3,36.  

Câu 72: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl dư; sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Nếu 

cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric đặc, nguội; sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 

 (đktc). Giá trị của m là 

 A. 15,6.  B. 10,5.  C. 11,5.  D. 12,3. 

Câu 73:  Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần % khối lượng của hợp kim là  

 A. 80% Al và 20% Mg.        B. 81% Al và 19% Mg.  

 C. 91% Al và 9% Mg. D. 83% Al và 17% Mg. 

Câu 74: Hoà tan 6 gam hợp kim Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít khí (đktc) và 1,86 gam chất rắn không 

tan. Thành phần phần % của hợp kim là  

 A. 40% Fe, 28% Al, 32% Cu.   B. 41% Fe, 29% Al, 30% Cu.  

 C. 42% Fe, 27% Al, 31% Cu.D. 43% Fe, 26% Al, 31% Cu. 
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   Câu 75: Hoà tan 0,5g hợp kim của Ag vào dung dịch HNO3 đặc. Thêm dung dịch HCl vào dung dịch trên, thu được 0,398g 

kết tủa. Thành phần %Ag trong hợp kim là 

A. 60%.       B. 61%.      C. 62%.         D. 63%.  

Câu 76:  Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn 

dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là  

 A. 18,1.  B. 36,2. C. 54,3.   D. 63,2.    

Câu 77: Cho 22 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 13,44 lít NO duy nhất (đktc). 

Phần trăm về khối lượng của Al trong hỗn hợp là   

 A. 49,1%.  B.  50,9%.  C. 48,2%.  D. 51,8%.  

Câu 78:   Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch 

tăng thêm 7 gam. Khối lượng của Al (gam) có trong hỗn hợp ban đầu là  

      A. 2,7.  B. 5,4. C. 4,5.    D. 2,4. 

Câu 79: Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. 

Kim loại đó là   

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

Câu 80: Hoà tan 1,44g một kim loại hoá trị II trong 150ml dung dịch H2SO40,5M. Muốn trung hoà axit dư trong dung dịch thu 

được phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là 

       A. Mg.           B. Ba.               C. Ca.            D. Be.    

Câu 81: Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kìềm vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch 

HCl 3,65%. Kim loại hoà tan là  

 A.  Li.  B.  K.  C.  Na.  D.  Rb.  

Câu 82: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), 

thoát ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là (Mg= 24, Ca= 40, Sr= 88, Ba = 137) 

      A. Be và Mg.  B. Mg và Ca.  C. Sr và Ba.  D. Ca và Sr.  

Câu 83:  Cho 9,6 gam kim loại M hóa trị II vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí duy nhất NO(đktc). M là 

(Zn = 65, Cu = 64, Cr = 52, Fe = 56) 

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

Câu 84: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy 

khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu (gam) bám trên lá Fe là 

      A. 12,8. B. 8,2. C. 6,4. D. 9,6. 

Câu 85: Ngâm một lá kẽm vào dung dịch có hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng xong lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, 

làm khô thì thấy khối lượng lá kẽm tăng thêm 2,35% so với khối lượng lá kẽm trước phản ứng. Khối lượng lá kẽm (gam) trước 

phản ứng là  

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

Câu 86: Hòa tan hoàn tòan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng thì thu được 11,2 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, NO và 

N2O có tỷ lệ số mol tương ứng là 2 : 1 : 2. Giá trị của m là (Cho: Al = 27) 

A. 35,1.                            B. 3,51.  C. 16,8.   C. 18,6. 

Câu 87: Hòa tan hoàn tòan m gam Fe vào dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lit hỗn hợp khí X gồm NO và NO2, biết tỷ 

khối hơi của X so với khí oxi là 1,3125. Giá trị của m là (Cho: O = 16; Fe = 56) 

A. 16,2.   B. 11,2. 

B. 1,62.   D. 1,12. 

Câu 88 (CĐ - 2009): Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M thu được m gam kết tủa. Giá 

trị của m là 

     A. 34,44.                            B. 47,4.                              C. 30,18.                            D. 12,96.

Câu 89: Ngâm một lá kẽm vào dung dịch chứa 2,24 gam ion kim loại M
2+ 

có trong thành phần muối sunfat. Phản ứng 

xong lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng lá kẽm tăng thêm 0,94 gam. Công thức phân tử muối 

sunfat là 

A. CdSO4.                         B. CuSO4.                         C. FeSO4.                          D. NiSO4. 

Câu 90: Hòa tan hoàn toàn 9,94 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra 3,584 lít khí NO (ở 

đktc; là sản phẩm khử duy nhất). Tổng khối lượng muối tạo thành là 

A. 29,7 gam.   B. 37,3 gam.  C. 39,7 gam.  D. 27,3 gam. 


