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SỞ GD&ĐT GIA LAI 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn: Hóa học lớp 12 - THPT 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(48 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 
130 

Họ, tên thí sinh:.................................................................SBD:........................ 
 
(Cho H =1; C= 12; N= 14; P = 31; O = 16; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; K= 39; Ca = 40; Mg = 24; Fe = 
56; Cu =64; Ag = 108; I=127; Br = 80) 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy 
trieste? 

A. 8 B. 5 C. 4 D. 6 
Câu 2: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? 

A. Phân tử polime do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. 
B. Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren. 
C. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng. 
D. Monome và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một. 

Câu 3: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N. Biết X tác dụng được với cả axit và bazơ, làm mất 
màu được dung dịch nước brom. X là chất nào dưới đây? 

A. H2N – CH2 – COO – CH3. B. CH3CH(NH2)COOH. 
C. H2N(CH2)2COOH. D. C2H3COONH4. 

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm metylamin và anilin bằng một lượng oxi vừa đủ thu 
được 3,08 gam CO2 , 1,08 gam H2O và 0,224 khí N2 ở đktc. Giá trị của m là 

A. 1,28 gam. B. 1,24 gam. C. 4,44 gam. D. 1,68 gam. 
Câu 5: Khi đốt cháy một loại polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với số mol bằng nhau. X là 
polime nào dưới đây? 

A. Polistiren. B. Polietilen. C. Tinh bột. D. Cao su buna. 
Câu 6: So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì so sánh nào dưới đây là sai? 

A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W. B. Kim loại cứng nhất là Cr. 
C. Kim loại nặng nhất là Os. D. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Au. 

Câu 7: 0,01 mol một amino axit X phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115 
gam muối khan. X có công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây? 

A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-(CH2)5-COOH. 
C. H2N-(CH2)2-COOH. D. H2N-CH2-COOH. 

Câu 8: Chất nào dưới đây là amin bậc 2? 
A. H2N-CH2-CH2-NH2 B. CH3-NH-CH3 C. CH3CH2NH2 D. C6H5NH2 

Câu 9: Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thu được hợp chất X chứa 
14,14% nitơ (về khối lượng). Giả sử các mắc xích xenlulozơ tham gia phản ứng là như nhau. X là 

A. xenlulozơ trinitrat. B. xenlulozơ đinitrat. 
C. xenlulozơ mononitrat. D. anhyđrit nitric. 

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 31,25 gam dung dịch saccarozơ 17,10% trong môi trường axit ta thu được 
dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 (dư) vào X và đun nhẹ, khối lượng Ag thu được tối đa là 

A. 6,25 gam. B. 6,50 gam. C. 6,75 gam. D. 8,98 gam. 
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Glucozơ có phản ứng tráng bạc do trong phân tử có nhiều nhóm OH. 
B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ và fructozơ. 
C. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. 
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D. Fructozơ trong môi trường kiềm chuyển hóa được thành glucozơ nên tham gia được phản ứng tráng 
bạc. 
Câu 12: Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 

A. Polisaccarit. B. Poli(etylen-terephtalat). 
C. Nilon-6,6. D. Tơ nitron (hay olon). 

Câu 13: Thủy phân este X (C4H8O2) trong dung dịch NaOH thu được ancol có công thức phân tử là 
C3H8O và muối Y. Tên gọi của Y là 

A. natri fomiat B. natri axetat. C. natri propionat. D. natri isobutirat. 
Câu 14: Chất dùng làm thuốc súng không khói là 

A. [C6H7O2(ONO2)3]n. B. C3H5(OOCCH3)3. 
C. [C6H7O2(OOCCH3)3]n. D. C3H5(ONO2)3. 

Câu 15: Polime hoặc vật liệu polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng với H2? 
A. Polipropilen. B. Nilon-6,6. C. Poli(vinyl clorua). D. Cao su Buna. 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. 
B. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
C. Chất béo nhẹ hơn nước. 
D. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 

Câu 17: Một amin đơn chức, no, mạch hở (Y) chứa 19,18% N về khối lượng trong phân tử. Số đồng phân 
cấu tạo amin bậc 1 của Y là 

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 
Câu 18: Mạng tinh thể kim loại gồm có 

A. nguyên tử kim loại và các electron độc thân. 
B. ion kim loại và các electron độc thân. 
C. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. 
D. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. 

Câu 19: Cho các chất và điều kiện: O2/t0; Cu(OH)2; AgNO3/NH3, t0;  dung dịch brom; H2O/H+. Fructozơ 
có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất trên? 

A. 4. B. 3. C. 5 . D. 2. 
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Cho toàn bộ sản phẩm hấp 
thụ hết trong dung dịch nước vôi dư thấy có 2,0 gam kết tủa,  khối lượng dung dịch nước vôi sau thay đổi 
m gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu. Giá trị của m là 

A. 3,40 gam. B. 0,76 gam. C. 0,92 gam. D. 1,24 gam. 
Câu 21: Este có tên gọi isoamyl axetat có công thức phân tử nào dưới đây? 

A. C5H10O2. B. C7H14O2. C. C4H8O2. D. C6H12O2. 
Câu 22: Cho vào ống nghiệm 2ml etyl axetat và 1ml dung dịch axit sunfuric 20% rồi đun cách thủy 
khoảng 5 phút. Số chất tan có trong dung dịch sau phản ứng ít nhất là 

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. 
Câu 23: Tơ tằm và nilon-6,6 đều 

A. thuộc loại tơ tổng hợp. B. thuộc loại tơ thiên nhiên. 
C. chứa các nguyên tố giống nhau trong phân tử. D. có cùng phân tử khối. 

Câu 24: Tìm phát biểu sai? 
A. Tơ tằm là tơ thiên nhiên. 
B. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ sợi xenlulozơ. 
C. Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp. 
D. Tơ hóa học gồm hai loại là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. 

Câu 25: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm ancol etylic và vinyl fomiat (HCOOCH=CH2) thu được 0,56 lít CO2 
(đktc) và 0,45 gam H2O. % số mol ancol có trong hỗn hợp đem đốt là 

A. 39%. B. 45%. C. 50%. D. 61%. 
Câu 26: Chất có tên gọi anilin có công thức phân tử là 

A. C6H7N . B. C6H5N. C. C3H7O2N. D. C2H7N. 
Câu 27: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90% thu được 0,448 lít CO2 ở đktc. m có giá trị là 
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A. 1,0 gam. B. 1,8 gam. C. 2,0 gam. D. 2,2 gam. 
Câu 28: % khối lượng C trong alanin là 

A. 32,00%%. B. 40,45%. C. 20,88%. D. 22,58%. 
Câu 29: Anion X- có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử X là 

A. 11Na . B. 17 Cl . C. 9 F . D. 19 K . 

Câu 30: Sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của các kim loại nào dưới đây là đúng? 
A. Al, Ag, Cu, Au. B. Al, Cu, Ag, Au. C. Al, Au, Cu, Ag. D. Cu, Al, Au, Ag. 

Câu 31: Chất ít tan trong nước nhất là 
A. HCOOCH3. B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. HCOOH. 

Câu 32: Thủy phân hết 0,01 mol este Y trong dung dịch NaOH thu được glixerol và  8,90 gam hỗn hợp 
hai muối là  natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của Y là 

A. 806. B. 862. C. 834. D. 890. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin với hiệu suất 
100% là 

A. 82,1 ml. B. 54,7 ml. C. 164,1 ml. D. 196,9 ml. 
Câu 34: Cho 0,62 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp nhau tan hết trong 100ml dung 
dịch HCl 0,1M (lưu ý phản ứng này, do mãnh liệt nên rất nguy hiểm) sau phản ứng thu được 0,224 lít khí 
ở đktc và dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong X là 

A. 0,975 gam B. 0,955 gam C. 1,145 gam D. 1,365 gam. 
Câu 35: Dung dịch nào trong các dung dịch sau (dung môi nước) làm quì tím chuyển sang màu xanh? 

A. CH3NH2 B. CH3COOH C. C6H5NH2 D. H2N - CH2 – COOH 
Câu 36: Cho các polime: Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polibutađien, nilon-6,6. Dãy các polime 
tổng hợp là 

A. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6. 
B. Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
C. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
D. Polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6. 

Câu 37: Thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật là 
A. tecpen. B. lipit. C. xenlulozơ. D. protein. 

Câu 38: Điện phân 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,2M điện cực trơ, cường 
độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân là 100%. Khi catot thu được 3,44 gam kim loại thì anot thoát 
ra bao nhiêu lít khí ở đktc? 

A. 0,672 lít. B. 0,448 lít. C. 0,056 lít. D. 0,336 lít. 
Câu 39: Amino axit X có % khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%; 7,87%; 15,73%  còn 
lại là oxy. Khối lượng mol phân tử của X < 100. X tác dụng được NaOH, HCl và có nguồn gốc từ thiên 
nhiên. X có công thức cấu tạo thu gọn là 

A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2N(CH2)2COOH. 
C. H2NCH2COOH. D. H2NCH2COOCH3. 

Câu 40: Thực hiện phản ứng este hóa giữa CH3COOH với C2H5OH có xúc tác, thu được este có tên gọi 
là 

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

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
 
Câu 41: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? 

A. HOOC - [CH2]2 - CH(NH2) - COOH (axit axetic). 
B. H2N - CH2 - COOH (glyxerol). 
C. CH3 - CH(NH2) - COOH (anilin). 
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D. (CH3)2CH- CH(NH2) - COOH (valin). 
Câu 42: Dung dịch nào dưới đây (dung môi nước) không làm đổi màu quì tím? 

A. Phenylamin B. Etylmetylamin C. Amoniac D. Etylamin 
Câu 43: Điện phân dung dịch NaOH 2,4% với cường độ dòng điện không đổi là 10A trong t giờ. Sau 
điện phân, còn lại 100 gam dung dịch NaOH 24%. t có giá trị là 

A. 352 giờ B. 138 giờ C. 268 giờ D. 168 giờ 
Câu 44: Thủy phân a mol vinyl fomiat trong môi trường axit, lấy toàn bộ  sản phẩm tạo thành tác dụng 
hết với dung dịch AgNO3/NH3 (t0) được kết tủa Ag. Số mol Ag được tạo ra tối đa là 

A. 2a. B. 6a. C. 4a. D. 3a. 
Câu 45: Tiến hành trùng hợp 5,2 g stiren . Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng 100 ml  dung dịch brom 
0,15M  cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot. Khối lượng polime tạo thành là 

A. 4,8 g. B. 3,9 g. C. 9,3 g. D. 2,5 g. 
Câu 46: Biết thứ tự các cặp oxi hóa khử của kim loại trong dãy điện hóa như sau: ... Fe2+/Fe;  Fe3+/Fe2+; 
Ag+/Ag ... Khi cho 5,6 gam bột Fe vào 200ml dung dịch AgNO3

 1,2M khuấy đều đến kết thúc phản ứng 
được một chất rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là 

A. 25,92 gam. B. 27,04 gam. C. 54,08 gam. D. 51,84gam. 
Câu 47: Este etyl isovalerat có mùi thơm của 

A. chuối chín. B. táo. C. dứa. D. hoa nhài. 
Câu 48: Số miligam KOH dùng để xà phòng hóa hết lượng triglixerit và trung hòa axit béo tự do có trong 
1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Một chất béo có chỉ số xà phòng hóa là 112. Tính 
khối lượng NaOH cần thiết để xà phòng hóa hoàn toàn 5 gam chất béo đó? 

A. 600 mg. B. 400 mg C. 200 mg D. 800 mg 
 

(Học sinh không sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) 
 

----------- HẾT ---------- 
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SỞ GD&ĐT GIA LAI 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn: Hóa học lớp 12 - THPT 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(48 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 
207 

Họ, tên thí sinh:.................................................................SBD:........................ 
 
(Cho H =1; C= 12; N= 14; P = 31; O = 16; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; K= 39; Ca = 40; Mg = 24; Fe = 
56; Cu =64; Ag = 108; I=127; Br = 80) 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Chất nào dưới đây là amin bậc 2? 

A. H2N-CH2-CH2-NH2 B. C6H5NH2 C. CH3-NH-CH3 D. CH3CH2NH2 
Câu 2: Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy 
trieste? 

A. 6 B. 8 C. 4 D. 5 
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Cho toàn bộ sản phẩm hấp 
thụ hết trong dung dịch nước vôi dư thấy có 2,0 gam kết tủa,  khối lượng dung dịch nước vôi sau thay đổi 
m gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu. Giá trị của m là 

A. 0,92 gam. B. 3,40 gam. C. 1,24 gam. D. 0,76 gam. 
Câu 4: Tìm phát biểu sai? 

A. Tơ tằm là tơ thiên nhiên. 
B. Tơ hóa học gồm hai loại là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. 
C. Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp. 
D. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ sợi xenlulozơ. 

Câu 5: So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì so sánh nào dưới đây là sai? 
A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W. B. Kim loại cứng nhất là Cr. 
C. Kim loại nặng nhất là Os. D. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Au. 

Câu 6: Khi đốt cháy một loại polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với số mol bằng nhau. X là 
polime nào dưới đây? 

A. Polietilen. B. Tinh bột. C. Polistiren. D. Cao su buna. 
Câu 7: Este có tên gọi isoamyl axetat có công thức phân tử nào dưới đây? 

A. C4H8O2. B. C7H14O2. C. C6H12O2. D. C5H10O2. 
Câu 8: Polime hoặc vật liệu polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng với H2? 

A. Nilon-6,6. B. Polipropilen. C. Poli(vinyl clorua). D. Cao su Buna. 
Câu 9: Cho vào ống nghiệm 2ml etyl axetat và 1ml dung dịch axit sunfuric 20% rồi đun cách thủy 
khoảng 5 phút. Số chất tan có trong dung dịch sau phản ứng ít nhất là 

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. 
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Glucozơ có phản ứng tráng bạc do trong phân tử có nhiều nhóm OH. 
B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ và fructozơ. 
C. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. 
D. Fructozơ trong môi trường kiềm chuyển hóa được thành glucozơ nên tham gia được phản ứng tráng 

bạc. 
Câu 11: Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 

A. Polisaccarit. B. Poli(etylen-terephtalat). 
C. Nilon-6,6. D. Tơ nitron (hay olon). 

Câu 12: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90% thu được 0,448 lít CO2 ở đktc. m có giá trị là 
A. 2,2 gam. B. 2,0 gam. C. 1,8 gam. D. 1,0 gam. 
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Câu 13: Cho các chất và điều kiện: O2/t0; Cu(OH)2; AgNO3/NH3, t0;  dung dịch brom; H2O/H+. Fructozơ 
có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất trên? 

A. 3. B. 4. C. 5 . D. 2. 
Câu 14: Tơ tằm và nilon-6,6 đều 

A. thuộc loại tơ tổng hợp. B. thuộc loại tơ thiên nhiên. 
C. chứa các nguyên tố giống nhau trong phân tử. D. có cùng phân tử khối. 

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn 31,25 gam dung dịch saccarozơ 17,10% trong môi trường axit ta thu được 
dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 (dư) vào X và đun nhẹ, khối lượng Ag thu được tối đa là 

A. 6,75 gam. B. 6,25 gam. C. 6,50 gam. D. 8,98 gam. 
Câu 16: Chất có tên gọi anilin có công thức phân tử là 

A. C6H7N . B. C6H5N. C. C3H7O2N. D. C2H7N. 
Câu 17: 0,01 mol một amino axit X phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115 
gam muối khan. X có công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây? 

A. H2N-(CH2)5-COOH. B. H2N-CH2-COOH. 
C. H2N-(CH2)2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. 

Câu 18: % khối lượng C trong alanin là 
A. 32,00%%. B. 20,88%. C. 40,45%. D. 22,58%. 

Câu 19: Một amin đơn chức, no, mạch hở (Y) chứa 19,18% N về khối lượng trong phân tử. Số đồng phân 
cấu tạo amin bậc 1 của Y là 

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 
Câu 20: Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thu được hợp chất X chứa 
14,14% nitơ (về khối lượng). Giả sử các mắc xích xenlulozơ tham gia phản ứng là như nhau. X là 

A. xenlulozơ trinitrat. B. xenlulozơ đinitrat. 
C. xenlulozơ mononitrat. D. anhyđrit nitric. 

Câu 21: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N. Biết X tác dụng được với cả axit và bazơ, làm 
mất màu được dung dịch nước brom. X là chất nào dưới đây? 

A. C2H3COONH4. B. CH3CH(NH2)COOH. 
C. H2N(CH2)2COOH. D. H2N – CH2 – COO – CH3. 

Câu 22: Chất dùng làm thuốc súng không khói là 
A. C3H5(ONO2)3. B. [C6H7O2(ONO2)3]n. 
C. [C6H7O2(OOCCH3)3]n. D. C3H5(OOCCH3)3. 

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. 
C. Chất béo nhẹ hơn nước. 
D. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 

Câu 24: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm ancol etylic và vinyl fomiat (HCOOCH=CH2) thu được 0,56 lít CO2 
(đktc) và 0,45 gam H2O. % số mol ancol có trong hỗn hợp đem đốt là 

A. 39%. B. 45%. C. 50%. D. 61%. 
Câu 25: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? 

A. Monome và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một. 
B. Phân tử polime do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. 
C. Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren. 
D. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng. 

Câu 26: Thủy phân este X (C4H8O2) trong dung dịch NaOH thu được ancol có công thức phân tử là 
C3H8O và muối Y. Tên gọi của Y là 

A. natri axetat. B. natri fomiat C. natri propionat. D. natri isobutirat. 
Câu 27: Mạng tinh thể kim loại gồm có 

A. ion kim loại và các electron độc thân. 
B. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. 
C. nguyên tử kim loại và các electron độc thân. 
D. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. 

Câu 28: Anion X- có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử X là 
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A. 11Na . B. 17 Cl . C. 9 F . D. 19 K . 

Câu 29: Sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của các kim loại nào dưới đây là đúng? 
A. Al, Ag, Cu, Au. B. Al, Cu, Ag, Au. C. Al, Au, Cu, Ag. D. Cu, Al, Au, Ag. 

Câu 30: Thủy phân hết 0,01 mol este Y trong dung dịch NaOH thu được glixerol và  8,90 gam hỗn hợp 
hai muối là  natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của Y là 

A. 806. B. 862. C. 834. D. 890. 
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm metylamin và anilin bằng một lượng oxi vừa đủ thu 
được 3,08 gam CO2 , 1,08 gam H2O và 0,224 khí N2 ở đktc. Giá trị của m là 

A. 4,44 gam. B. 1,68 gam. C. 1,24 gam. D. 1,28 gam. 
Câu 32: Chất ít tan trong nước nhất là 

A. C2H5OH. B. HCOOH. C. HCOOCH3. D. CH3COOH. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Cho 0,62 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp nhau tan hết trong 100ml dung 
dịch HCl 0,1M (lưu ý phản ứng này, do mãnh liệt nên rất nguy hiểm) sau phản ứng thu được 0,224 lít khí 
ở đktc và dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong X là 

A. 0,975 gam B. 0,955 gam C. 1,145 gam D. 1,365 gam. 
Câu 34: Cho các polime: Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polibutađien, nilon-6,6. Dãy các polime 
tổng hợp là 

A. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
B. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6. 
C. Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
D. Polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6. 

Câu 35: Thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin với hiệu suất 
100% là 

A. 196,9 ml. B. 54,7 ml. C. 82,1 ml. D. 164,1 ml. 
Câu 36: Amino axit X có % khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%; 7,87%; 15,73%  còn 
lại là oxy. Khối lượng mol phân tử của X < 100. X tác dụng được NaOH, HCl và có nguồn gốc từ thiên 
nhiên. X có công thức cấu tạo thu gọn là 

A. H2NCH2COOH. B. H2N(CH2)2COOH. 
C. CH3CH(NH2)COOH. D. H2NCH2COOCH3. 

Câu 37: Thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật là 
A. tecpen. B. lipit. C. xenlulozơ. D. protein. 

Câu 38: Dung dịch nào trong các dung dịch sau (dung môi nước) làm quì tím chuyển sang màu xanh? 
A. CH3COOH B. CH3NH2 C. C6H5NH2 D. H2N - CH2 – COOH 

Câu 39: Điện phân 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,2M điện cực trơ, cường 
độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân là 100%. Khi catot thu được 3,44 gam kim loại thì anot thoát 
ra bao nhiêu lít khí ở đktc? 

A. 0,672 lít. B. 0,448 lít. C. 0,056 lít. D. 0,336 lít. 
Câu 40: Thực hiện phản ứng este hóa giữa CH3COOH với C2H5OH có xúc tác, thu được este có tên gọi 
là 

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

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
 
Câu 41: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? 

A. CH3 - CH(NH2) - COOH (anilin). 
B. HOOC - [CH2]2 - CH(NH2) - COOH (axit axetic). 
C. H2N - CH2 - COOH (glyxerol). 
D. (CH3)2CH- CH(NH2) - COOH (valin). 
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Câu 42: Dung dịch nào dưới đây (dung môi nước) không làm đổi màu quì tím? 
A. Phenylamin B. Etylamin C. Amoniac D. Etylmetylamin 

Câu 43: Thủy phân a mol vinyl fomiat trong môi trường axit, lấy toàn bộ  sản phẩm tạo thành tác dụng 
hết với dung dịch AgNO3/NH3 (t0) được kết tủa Ag. Số mol Ag được tạo ra tối đa là 

A. 2a. B. 6a. C. 3a. D. 4a. 
Câu 44: Este etyl isovalerat có mùi thơm của 

A. táo. B. hoa nhài. C. chuối chín. D. dứa. 
Câu 45: Biết thứ tự các cặp oxi hóa khử của kim loại trong dãy điện hóa như sau: ... Fe2+/Fe;  Fe3+/Fe2+; 
Ag+/Ag ... Khi cho 5,6 gam bột Fe vào 200ml dung dịch AgNO3

 1,2M khuấy đều đến kết thúc phản ứng 
được một chất rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là 

A. 25,92 gam. B. 27,04 gam. C. 54,08 gam. D. 51,84gam. 
Câu 46: Số miligam KOH dùng để xà phòng hóa hết lượng triglixerit và trung hòa axit béo tự do có trong 
1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Một chất béo có chỉ số xà phòng hóa là 112. Tính 
khối lượng NaOH cần thiết để xà phòng hóa hoàn toàn 5 gam chất béo đó? 

A. 600 mg. B. 400 mg C. 200 mg D. 800 mg 
Câu 47: Tiến hành trùng hợp 5,2 g stiren . Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng 100 ml  dung dịch brom 
0,15M  cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot. Khối lượng polime tạo thành là 

A. 4,8 g. B. 3,9 g. C. 9,3 g. D. 2,5 g. 
Câu 48: Điện phân dung dịch NaOH 2,4% với cường độ dòng điện không đổi là 10A trong t giờ. Sau 
điện phân, còn lại 100 gam dung dịch NaOH 24%. t có giá trị là 

A. 138 giờ B. 268 giờ C. 168 giờ D. 352 giờ 
 

(Học sinh không sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) 
 

----------- HẾT ---------- 
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SỞ GD&ĐT GIA LAI 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn: Hóa học lớp 12 - THPT 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(48 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 
359 

Họ, tên thí sinh:.................................................................SBD:........................ 
 
(Cho H =1; C= 12; N= 14; P = 31; O = 16; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; K= 39; Ca = 40; Mg = 24; Fe = 
56; Cu =64; Ag = 108; I=127; Br = 80) 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Thủy phân este X (C4H8O2) trong dung dịch NaOH thu được ancol có công thức phân tử là 
C3H8O và muối Y. Tên gọi của Y là 

A. natri axetat. B. natri propionat. C. natri fomiat D. natri isobutirat. 
Câu 2: Mạng tinh thể kim loại gồm có 

A. ion kim loại và các electron độc thân. 
B. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. 
C. nguyên tử kim loại và các electron độc thân. 
D. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. 

Câu 3: 0,01 mol một amino axit X phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115 
gam muối khan. X có công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây? 

A. H2N-(CH2)5-COOH. B. H2N-CH2-COOH. 
C. H2N-(CH2)2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. 

Câu 4: Chất dùng làm thuốc súng không khói là 
A. C3H5(ONO2)3. B. [C6H7O2(ONO2)3]n. 
C. C3H5(OOCCH3)3. D. [C6H7O2(OOCCH3)3]n. 

Câu 5: Tơ tằm và nilon-6,6 đều 
A. thuộc loại tơ tổng hợp. B. thuộc loại tơ thiên nhiên. 
C. chứa các nguyên tố giống nhau trong phân tử. D. có cùng phân tử khối. 

Câu 6: % khối lượng C trong alanin là 
A. 32,00%%. B. 20,88%. C. 22,58%. D. 40,45%. 

Câu 7: Polime hoặc vật liệu polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng với H2? 
A. Polipropilen. B. Nilon-6,6. C. Cao su Buna. D. Poli(vinyl clorua). 

Câu 8: Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 
A. Polisaccarit. B. Poli(etylen-terephtalat). 
C. Nilon-6,6. D. Tơ nitron (hay olon). 

Câu 9: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N. Biết X tác dụng được với cả axit và bazơ, làm mất 
màu được dung dịch nước brom. X là chất nào dưới đây? 

A. CH3CH(NH2)COOH. B. C2H3COONH4. 
C. H2N(CH2)2COOH. D. H2N – CH2 – COO – CH3. 

Câu 10: So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì so sánh nào dưới đây là sai? 
A. Kim loại nặng nhất là Os. B. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Au. 
C. Kim loại cứng nhất là Cr. D. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W. 

Câu 11: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90% thu được 0,448 lít CO2 ở đktc. m có giá trị là 
A. 2,2 gam. B. 1,0 gam. C. 1,8 gam. D. 2,0 gam. 

Câu 12: Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được 
mấy trieste? 

A. 5 B. 4 C. 6 D. 8 
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Câu 13: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm ancol etylic và vinyl fomiat (HCOOCH=CH2) thu được 0,56 lít CO2 
(đktc) và 0,45 gam H2O. % số mol ancol có trong hỗn hợp đem đốt là 

A. 39%. B. 45%. C. 50%. D. 61%. 
Câu 14: Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thu được hợp chất X chứa 
14,14% nitơ (về khối lượng). Giả sử các mắc xích xenlulozơ tham gia phản ứng là như nhau. X là 

A. xenlulozơ trinitrat. B. xenlulozơ đinitrat. 
C. xenlulozơ mononitrat. D. anhyđrit nitric. 

Câu 15: Chất có tên gọi anilin có công thức phân tử là 
A. C6H7N . B. C6H5N. C. C3H7O2N. D. C2H7N. 

Câu 16: Chất nào dưới đây là amin bậc 2? 
A. H2N-CH2-CH2-NH2 B. C6H5NH2 C. CH3CH2NH2 D. CH3-NH-CH3 

Câu 17: Este có tên gọi isoamyl axetat có công thức phân tử nào dưới đây? 
A. C6H12O2. B. C4H8O2. C. C5H10O2. D. C7H14O2. 

Câu 18: Một amin đơn chức, no, mạch hở (Y) chứa 19,18% N về khối lượng trong phân tử. Số đồng phân 
cấu tạo amin bậc 1 của Y là 

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 
B. Chất béo nhẹ hơn nước. 
C. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. 

Câu 20: Thủy phân hết 0,01 mol este Y trong dung dịch NaOH thu được glixerol và  8,90 gam hỗn hợp 
hai muối là  natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của Y là 

A. 806. B. 862. C. 834. D. 890. 
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Cho toàn bộ sản phẩm hấp 
thụ hết trong dung dịch nước vôi dư thấy có 2,0 gam kết tủa,  khối lượng dung dịch nước vôi sau thay đổi 
m gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu. Giá trị của m là 

A. 0,76 gam. B. 3,40 gam. C. 1,24 gam. D. 0,92 gam. 
Câu 22: Sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của các kim loại nào dưới đây là đúng? 

A. Al, Ag, Cu, Au. B. Al, Cu, Ag, Au. C. Cu, Al, Au, Ag. D. Al, Au, Cu, Ag. 
Câu 23: Cho các chất và điều kiện: O2/t0; Cu(OH)2; AgNO3/NH3, t0;  dung dịch brom; H2O/H+. Fructozơ 
có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất trên? 

A. 2. B. 3. C. 5 . D. 4. 
Câu 24: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? 

A. Monome và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một. 
B. Phân tử polime do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. 
C. Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren. 
D. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng. 

Câu 25: Cho vào ống nghiệm 2ml etyl axetat và 1ml dung dịch axit sunfuric 20% rồi đun cách thủy 
khoảng 5 phút. Số chất tan có trong dung dịch sau phản ứng ít nhất là 

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 
Câu 26: Tìm phát biểu sai? 

A. Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp. 
B. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ sợi xenlulozơ. 
C. Tơ hóa học gồm hai loại là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. 
D. Tơ tằm là tơ thiên nhiên. 

Câu 27: Anion X- có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử X là 
A. 11Na . B. 17 Cl . C. 9 F . D. 19 K . 

Câu 28: Khi đốt cháy một loại polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với số mol bằng nhau. X là 
polime nào dưới đây? 

A. Polietilen. B. Polistiren. C. Cao su buna. D. Tinh bột. 
Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là đúng? 
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A. Glucozơ có phản ứng tráng bạc do trong phân tử có nhiều nhóm OH. 
B. Fructozơ trong môi trường kiềm chuyển hóa được thành glucozơ nên tham gia được phản ứng tráng 

bạc. 
C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ và fructozơ. 
D. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. 

Câu 30: Chất ít tan trong nước nhất là 
A. C2H5OH. B. HCOOH. C. HCOOCH3. D. CH3COOH. 

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm metylamin và anilin bằng một lượng oxi vừa đủ thu 
được 3,08 gam CO2 , 1,08 gam H2O và 0,224 khí N2 ở đktc. Giá trị của m là 

A. 4,44 gam. B. 1,68 gam. C. 1,24 gam. D. 1,28 gam. 
Câu 32: Thủy phân hoàn toàn 31,25 gam dung dịch saccarozơ 17,10% trong môi trường axit ta thu được 
dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 (dư) vào X và đun nhẹ, khối lượng Ag thu được tối đa là 

A. 6,25 gam. B. 6,50 gam. C. 6,75 gam. D. 8,98 gam. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin với hiệu suất 
100% là 

A. 196,9 ml. B. 82,1 ml. C. 54,7 ml. D. 164,1 ml. 
Câu 34: Cho các polime: Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polibutađien, nilon-6,6. Dãy các polime 
tổng hợp là 

A. Polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6. 
B. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
C. Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
D. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6. 

Câu 35: Cho 0,62 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp nhau tan hết trong 100ml dung 
dịch HCl 0,1M (lưu ý phản ứng này, do mãnh liệt nên rất nguy hiểm) sau phản ứng thu được 0,224 lít khí 
ở đktc và dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong X là 

A. 1,145 gam B. 0,975 gam C. 1,365 gam. D. 0,955 gam 
Câu 36: Điện phân 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,2M điện cực trơ, cường 
độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân là 100%. Khi catot thu được 3,44 gam kim loại thì anot thoát 
ra bao nhiêu lít khí ở đktc? 

A. 0,672 lít. B. 0,448 lít. C. 0,056 lít. D. 0,336 lít. 
Câu 37: Dung dịch nào trong các dung dịch sau (dung môi nước) làm quì tím chuyển sang màu xanh? 

A. CH3NH2 B. CH3COOH C. C6H5NH2 D. H2N - CH2 – COOH 
Câu 38: Thực hiện phản ứng este hóa giữa CH3COOH với C2H5OH có xúc tác, thu được este có tên gọi 
là 

A. etyl axetat. B. metyl axetat. C. vinyl axetat. D. etyl propionat. 
Câu 39: Amino axit X có % khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%; 7,87%; 15,73%  còn 
lại là oxy. Khối lượng mol phân tử của X < 100. X tác dụng được NaOH, HCl và có nguồn gốc từ thiên 
nhiên. X có công thức cấu tạo thu gọn là 

A. H2NCH2COOH. B. H2N(CH2)2COOH. 
C. CH3CH(NH2)COOH. D. H2NCH2COOCH3. 

Câu 40: Thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật là 
A. tecpen. B. protein. C. lipit. D. xenlulozơ. 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
 
Câu 41: Số miligam KOH dùng để xà phòng hóa hết lượng triglixerit và trung hòa axit béo tự do có trong 
1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Một chất béo có chỉ số xà phòng hóa là 112. Tính 
khối lượng NaOH cần thiết để xà phòng hóa hoàn toàn 5 gam chất béo đó? 
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A. 200 mg B. 600 mg. C. 800 mg D. 400 mg 
Câu 42: Thủy phân a mol vinyl fomiat trong môi trường axit, lấy toàn bộ  sản phẩm tạo thành tác dụng 
hết với dung dịch AgNO3/NH3 (t0) được kết tủa Ag. Số mol Ag được tạo ra tối đa là 

A. 2a. B. 3a. C. 4a. D. 6a. 
Câu 43: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? 

A. (CH3)2CH- CH(NH2) - COOH (valin). 
B. CH3 - CH(NH2) - COOH (anilin). 
C. H2N - CH2 - COOH (glyxerol). 
D. HOOC - [CH2]2 - CH(NH2) - COOH (axit axetic). 

Câu 44: Biết thứ tự các cặp oxi hóa khử của kim loại trong dãy điện hóa như sau: ... Fe2+/Fe;  Fe3+/Fe2+; 
Ag+/Ag ... Khi cho 5,6 gam bột Fe vào 200ml dung dịch AgNO3

 1,2M khuấy đều đến kết thúc phản ứng 
được một chất rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là 

A. 25,92 gam. B. 27,04 gam. C. 54,08 gam. D. 51,84gam. 
Câu 45: Dung dịch nào dưới đây (dung môi nước) không làm đổi màu quì tím? 

A. Etylamin B. Phenylamin C. Etylmetylamin D. Amoniac 
Câu 46: Tiến hành trùng hợp 5,2 g stiren . Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng 100 ml  dung dịch brom 
0,15M  cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot. Khối lượng polime tạo thành là 

A. 4,8 g. B. 3,9 g. C. 9,3 g. D. 2,5 g. 
Câu 47: Este etyl isovalerat có mùi thơm của 

A. táo. B. hoa nhài. C. chuối chín. D. dứa. 
Câu 48: Điện phân dung dịch NaOH 2,4% với cường độ dòng điện không đổi là 10A trong t giờ. Sau 
điện phân, còn lại 100 gam dung dịch NaOH 24%. t có giá trị là 

A. 168 giờ B. 138 giờ C. 352 giờ D. 268 giờ 
 

(Học sinh không sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) 
 

----------- HẾT ---------- 
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SỞ GD&ĐT GIA LAI 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn: Hóa học lớp 12 - THPT 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(48 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 
483 

Họ, tên thí sinh:.................................................................SBD:........................ 
 
(Cho H =1; C= 12; N= 14; P = 31; O = 16; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; K= 39; Ca = 40; Mg = 24; Fe = 
56; Cu =64; Ag = 108; I=127; Br = 80) 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90% thu được 0,448 lít CO2 ở đktc. m có giá trị là 

A. 2,0 gam. B. 1,0 gam. C. 1,8 gam. D. 2,2 gam. 
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 31,25 gam dung dịch saccarozơ 17,10% trong môi trường axit ta thu được 
dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 (dư) vào X và đun nhẹ, khối lượng Ag thu được tối đa là 

A. 6,25 gam. B. 6,50 gam. C. 6,75 gam. D. 8,98 gam. 
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm metylamin và anilin bằng một lượng oxi vừa đủ thu 
được 3,08 gam CO2 , 1,08 gam H2O và 0,224 khí N2 ở đktc. Giá trị của m là 

A. 1,24 gam. B. 1,68 gam. C. 4,44 gam. D. 1,28 gam. 
Câu 4: Chất có tên gọi anilin có công thức phân tử là 

A. C6H5N. B. C3H7O2N. C. C6H7N . D. C2H7N. 
Câu 5: Chất ít tan trong nước nhất là 

A. C2H5OH. B. HCOOH. C. HCOOCH3. D. CH3COOH. 
Câu 6: Tìm phát biểu sai? 

A. Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp. 
B. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ sợi xenlulozơ. 
C. Tơ hóa học gồm hai loại là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp. 
D. Tơ tằm là tơ thiên nhiên. 

Câu 7: Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 
A. Poli(etylen-terephtalat). B. Nilon-6,6. 
C. Tơ nitron (hay olon). D. Polisaccarit. 

Câu 8: Một amin đơn chức, no, mạch hở (Y) chứa 19,18% N về khối lượng trong phân tử. Số đồng phân 
cấu tạo amin bậc 1 của Y là 

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 
Câu 9: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N. Biết X tác dụng được với cả axit và bazơ, làm mất 
màu được dung dịch nước brom. X là chất nào dưới đây? 

A. H2N – CH2 – COO – CH3. B. C2H3COONH4. 
C. CH3CH(NH2)COOH. D. H2N(CH2)2COOH. 

Câu 10: Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp axit nitric đặc và axit sunfuric đặc thu được hợp chất X chứa 
14,14% nitơ (về khối lượng). Giả sử các mắc xích xenlulozơ tham gia phản ứng là như nhau. X là 

A. xenlulozơ trinitrat. B. anhyđrit nitric. 
C. xenlulozơ mononitrat. D. xenlulozơ đinitrat. 

Câu 11: Mạng tinh thể kim loại gồm có 
A. nguyên tử kim loại và các electron độc thân. 
B. ion kim loại và các electron độc thân. 
C. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. 
D. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. 

Câu 12: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? 
A. Phân tử polime do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. 
B. Monome và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một. 
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C. Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren. 
D. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi đun nóng. 

Câu 13: Đốt cháy hết hỗn hợp gồm ancol etylic và vinyl fomiat (HCOOCH=CH2) thu được 0,56 lít CO2 
(đktc) và 0,45 gam H2O. % số mol ancol có trong hỗn hợp đem đốt là 

A. 45%. B. 50%. C. 61%. D. 39%. 
Câu 14: Tơ tằm và nilon-6,6 đều 

A. có cùng phân tử khối. B. thuộc loại tơ thiên nhiên. 
C. thuộc loại tơ tổng hợp. D. chứa các nguyên tố giống nhau trong phân tử. 

Câu 15: Cho các chất và điều kiện: O2/t0; Cu(OH)2; AgNO3/NH3, t0;  dung dịch brom; H2O/H+. Fructozơ 
có thể tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất trên? 

A. 5 . B. 4. C. 2. D. 3. 
Câu 16: Thủy phân este X (C4H8O2) trong dung dịch NaOH thu được ancol có công thức phân tử là 
C3H8O và muối Y. Tên gọi của Y là 

A. natri isobutirat. B. natri propionat. C. natri fomiat D. natri axetat. 
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Cho toàn bộ sản phẩm hấp 
thụ hết trong dung dịch nước vôi dư thấy có 2,0 gam kết tủa,  khối lượng dung dịch nước vôi sau thay đổi 
m gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu. Giá trị của m là 

A. 0,76 gam. B. 0,92 gam. C. 1,24 gam. D. 3,40 gam. 
Câu 18: Anion X- có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử X là 

A. 11Na . B. 9 F . C. 19 K . D. 17 Cl . 

Câu 19: Chất dùng làm thuốc súng không khói là 
A. C3H5(OOCCH3)3. B. [C6H7O2(ONO2)3]n. 
C. [C6H7O2(OOCCH3)3]n. D. C3H5(ONO2)3. 

Câu 20: Chất nào dưới đây là amin bậc 2? 
A. C6H5NH2 B. CH3-NH-CH3 C. H2N-CH2-CH2-NH2 D. CH3CH2NH2 

Câu 21: Este có tên gọi isoamyl axetat có công thức phân tử nào dưới đây? 
A. C6H12O2. B. C7H14O2. C. C5H10O2. D. C4H8O2. 

Câu 22: Sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của các kim loại nào dưới đây là đúng? 
A. Al, Cu, Ag, Au. B. Al, Ag, Cu, Au. C. Al, Au, Cu, Ag. D. Cu, Al, Au, Ag. 

Câu 23: Polime hoặc vật liệu polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng với H2? 
A. Nilon-6,6. B. Cao su Buna. C. Poli(vinyl clorua). D. Polipropilen. 

Câu 24: Cho vào ống nghiệm 2ml etyl axetat và 1ml dung dịch axit sunfuric 20% rồi đun cách thủy 
khoảng 5 phút. Số chất tan có trong dung dịch sau phản ứng ít nhất là 

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 
Câu 25: % khối lượng C trong alanin là 

A. 20,88%. B. 22,58%. C. 32,00%%. D. 40,45%. 
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Chất béo không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
B. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 
C. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. 
D. Chất béo nhẹ hơn nước. 

Câu 27: Khi đốt cháy một loại polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với số mol bằng nhau. X là 
polime nào dưới đây? 

A. Polietilen. B. Polistiren. C. Cao su buna. D. Tinh bột. 
Câu 28: Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Glucozơ có phản ứng tráng bạc do trong phân tử có nhiều nhóm OH. 
B. Fructozơ trong môi trường kiềm chuyển hóa được thành glucozơ nên tham gia được phản ứng tráng 

bạc. 
C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ và fructozơ. 
D. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. 

Câu 29: So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì so sánh nào dưới đây là sai? 
A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W. B. Kim loại cứng nhất là Cr. 
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C. Kim loại nặng nhất là Os. D. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Au. 
Câu 30: 0,01 mol một amino axit X phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115 
gam muối khan. X có công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây? 

A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-(CH2)2-COOH. 
C. H2N-(CH2)5-COOH. D. H2N-CH2-COOH. 

Câu 31: Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được 
mấy trieste? 

A. 5 B. 4 C. 6 D. 8 
Câu 32: Thủy phân hết 0,01 mol este Y trong dung dịch NaOH thu được glixerol và  8,90 gam hỗn hợp 
hai muối là  natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của Y là 

A. 806. B. 834. C. 890. D. 862. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật là 

A. tecpen. B. protein. C. lipit. D. xenlulozơ. 
Câu 34: Dung dịch nào trong các dung dịch sau (dung môi nước) làm quì tím chuyển sang màu xanh? 

A. C6H5NH2 B. CH3NH2 C. CH3COOH D. H2N - CH2 – COOH 
Câu 35: Amino axit X có % khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%; 7,87%; 15,73%  còn 
lại là oxy. Khối lượng mol phân tử của X < 100. X tác dụng được NaOH, HCl và có nguồn gốc từ thiên 
nhiên. X có công thức cấu tạo thu gọn là 

A. H2NCH2COOH. B. H2N(CH2)2COOH. 
C. CH3CH(NH2)COOH. D. H2NCH2COOCH3. 

Câu 36: Cho các polime: Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polibutađien, nilon-6,6. Dãy các polime 
tổng hợp là 

A. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
B. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6. 
C. Polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 
D. Polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6. 

Câu 37: Thực hiện phản ứng este hóa giữa CH3COOH với C2H5OH có xúc tác, thu được este có tên gọi 
là 

A. etyl axetat. B. metyl axetat. C. vinyl axetat. D. etyl propionat. 
Câu 38: Điện phân 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,2M điện cực trơ, cường 
độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân là 100%. Khi catot thu được 3,44 gam kim loại thì anot thoát 
ra bao nhiêu lít khí ở đktc? 

A. 0,672 lít. B. 0,448 lít. C. 0,336 lít. D. 0,056 lít. 
Câu 39: Thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin với hiệu suất 
100% là 

A. 164,1 ml. B. 196,9 ml. C. 82,1 ml. D. 54,7 ml. 
Câu 40: Cho 0,62 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp nhau tan hết trong 100ml dung 
dịch HCl 0,1M (lưu ý phản ứng này, do mãnh liệt nên rất nguy hiểm) sau phản ứng thu được 0,224 lít khí 
ở đktc và dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong X là 

A. 0,975 gam B. 0,955 gam C. 1,365 gam. D. 1,145 gam 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
 
Câu 41: Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? 

A. (CH3)2CH- CH(NH2) - COOH (valin). 
B. CH3 - CH(NH2) - COOH (anilin). 
C. H2N - CH2 - COOH (glyxerol). 
D. HOOC - [CH2]2 - CH(NH2) - COOH (axit axetic). 
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Câu 42: Số miligam KOH dùng để xà phòng hóa hết lượng triglixerit và trung hòa axit béo tự do có trong 
1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Một chất béo có chỉ số xà phòng hóa là 112. Tính 
khối lượng NaOH cần thiết để xà phòng hóa hoàn toàn 5 gam chất béo đó? 

A. 600 mg. B. 800 mg C. 200 mg D. 400 mg 
Câu 43: Dung dịch nào dưới đây (dung môi nước) không làm đổi màu quì tím? 

A. Phenylamin B. Etylamin C. Etylmetylamin D. Amoniac 
Câu 44: Thủy phân a mol vinyl fomiat trong môi trường axit, lấy toàn bộ  sản phẩm tạo thành tác dụng 
hết với dung dịch AgNO3/NH3 (t0) được kết tủa Ag. Số mol Ag được tạo ra tối đa là 

A. 6a. B. 3a. C. 2a. D. 4a. 
Câu 45: Este etyl isovalerat có mùi thơm của 

A. táo. B. hoa nhài. C. chuối chín. D. dứa. 
Câu 46: Điện phân dung dịch NaOH 2,4% với cường độ dòng điện không đổi là 10A trong t giờ. Sau 
điện phân, còn lại 100 gam dung dịch NaOH 24%. t có giá trị là 

A. 168 giờ B. 138 giờ C. 268 giờ D. 352 giờ 
Câu 47: Biết thứ tự các cặp oxi hóa khử của kim loại trong dãy điện hóa như sau: ... Fe2+/Fe;  Fe3+/Fe2+; 
Ag+/Ag ... Khi cho 5,6 gam bột Fe vào 200ml dung dịch AgNO3

 1,2M khuấy đều đến kết thúc phản ứng 
được một chất rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là 

A. 25,92 gam. B. 54,08 gam. C. 27,04 gam. D. 51,84gam. 
Câu 48: Tiến hành trùng hợp 5,2 g stiren . Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng 100 ml  dung dịch brom 
0,15M  cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot. Khối lượng polime tạo thành là 

A. 4,8 g. B. 9,3 g. C. 3,9 g. D. 2,5 g. 
 

(Học sinh không sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) 
 

----------- HẾT ---------- 
 

 


