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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN HOÁ HỌC – LỚP 12  TỔ HỢP KHTN   

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) 

                          

 

 

Cho nguyên tử khối (theo u) của: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27;  S=32; 

Cl=35,5; K = 39; Ca = 40; Fe=56; Ni=59; Cu=64; Zn=65;  Ag=108;  Cd=112;  Sn=119; Ba=137  

 

Câu 1. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng 

 A. thủy phân. B. trùng ngưng. 

 C. tráng gương. D. hoà tan Cu(OH)2. 

Câu 2. Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là 

 A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ nitron. C. Tơ tằm. D. Tơ visco. 

Câu 3. Thuỷ phân saccarozơ, thu được hai monosaccarit X và Y. Chất X có nhiều trong quả nho chín 

nên còn được gọi là đường nho. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. X không có phản ứng tráng bạc. B. Y có phân tử khối bằng 342. 

 C. Y không tan trong nước. D. X có tính chất của ancol đa chức. 

Câu 4. Trong các chất: saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, đextrin, glicogen, amilozơ, amilopectin; 

số chất có thể tham gia phản ứng thủy phân là 

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

Câu 5. Trong phân tử amin không chứa nguyên tố 

 A. nitơ B. hiđrô C. cacbon D. oxi. 

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam glyxin trong O2 thu được CO2, H2O và 672 ml khí N2. Giá trị của m 

là 

 A. 2,23. B. 3,56. C. 4,50. D. 3,00. 

Câu 7. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 11,04 gam 

glixerol và 110,16 gam muối. Giá trị của m là 

 A. 106,8. B. 89,0. C. 101,8. D. 93,4. 

Câu 8. Cho các chất sau: 

1. NH2(CH2)5CONH(CH2)5COOH   2. NH2CH(CH3)CONHCH2COOH 

3. NH2CH2CH2CONHCH2COOH   4. NH2(CH2)6NHCO(CH2)4COOH. 

Hợp chất nào có liên kết peptit? 

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

Câu 9. Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O? 

 A. Poli(vinyl clorua). B. Polietilen. 

 C. Poli(metyl metacrylat). D. Poliacrilonitrin. 

Câu 10. Phát biểu đúng là 

 A. Phản ứng giữa axit và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. 

 B. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. 

 C. Phản ứng thủy phân este của ancol trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

 D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. 

Câu 11. Chất nào sau đây không phải là polime? 

 A. Tristearin. B. Xenlulozơ. 

 C. Amilopectin. D. Thủy tinh hữu cơ. 
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Câu 12. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Chuyển màu xanh 

Y Dung dịch I2 Có màu xanh tím 

Z Cu(OH)2 Có màu tím 

T Nước brom Kết tủa trắng 

 

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là: 

 A. Etylamin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin. 

 B. Etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin. 

 C. Etylamin, hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng. 

 D. Anilin, etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột. 

Câu 13. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là 

 A. C17H35COOH và glixerol. B. C15H31COOH và glixerol. 

 C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. 

Câu 14. Cho các phát biểu sau: 

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit. 

(b) Anilin là một bazơ, dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển màu xanh. 

(c) Glu–Ala tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1: 2. 

(d) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết . 

(e) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 15. Chất nào sau đây là amino axit? 

 A. Etyl acrylat. B. Alanin. C. Anilin D. Metylamin 

Câu 16. Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là 

 A. CnH2n+3N (n ≥ 1). B. CnH2n-5N (n ≥ 6). 

 C. CnH2n+1N (n ≥ 2). D. CnH2n-1N (n ≥ 2). 

Câu 17. Chất nào sau là hợp chất hữu cơ tạp chức ? 

 A. Anilin. B. Alanin. C. Tripanmitin. D. Glixerol. 

Câu 18. Cho dãy các tơ sau: xenlulozơ axetat, capron, nitron, visco, nilon-6, nilon-6,6. Số tơ trong dãy 

thuộc loại tơ poliamit là 

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

Câu 19. Chất nào sau đây là amin bậc một ? 

 A. C3H7NH2.  B. CH3NHC2H5.  

 C. (CH3)3N.  D. (CH3)2NH. 

Câu 20. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: 

 A. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. 

 C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

Câu 21. Số nguyên tử hiđrô trong phân tử trimetylamin là 

 A. 10. B. 3. C. 11. D. 9. 

Câu 22. Cho dãy các chất:(1) NH3, (2) C2H5NH2, (3) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ các 

chất trong dãy là 

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

 C. (3), (1), (2).  D. (3), (2), (1). 
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Câu 23. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là phản ứng 

 A. xà phòng hoá. B. crackinh. C. hiđrat hoá. D. lên men. 

Câu 24. Khi xà phòng hoá hoàn toàn este C4H8O2 thu được ancol metylic. X có công thức cấu tạo là  

 A. C2H5COOCH3.  B. CH3COOC2H5.  

 C. HCOOC3H7.  D. C2H3COOCH3. 

Câu 25. Cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch chất X, nhỏ tiếp vài giọt phenolphtalein vào thấy dung 

dịch chuyển màu hồng. Chất X là 

 A. anilin. B. axit axetic. C. etylamin. D. alanin. 

Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam este X (no, đơn chức, mạch hở) thu được 1,68 lít khí CO2 (đo ở 

đktc). Công thức phân tử của X là 

 A. C3H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C4H6O2. 

Câu 27. Dung dịch chất nào dưới đây làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng? 

 A. HOOC- [CH2]2-CH(NH2) -COOH. B. H2N- [CH2]4-CH(NH2) -COOH. 

 C. H2N-CH2-COOH. D. C6H5-NH2 (anilin). 

Câu 28. Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 105.000. Số mắt xích (trị số n) gần đúng trong 

công thức phân tử của loại polime trên là 

 A. 1542. B. 1545. C. 1544. D. 1543. 

Câu 29. Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ 

 A. Nilon-6,6. B. Poli(vinyl clorua). 

 C. Polietilen. D. Polibutađien. 

Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm metylamin, metyl fomat và glyxin cần dùng 0,43 

mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, thấy khối 

lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là 

 A. 8,28. B. 7,92. C. 8,64. D. 7,20. 

Câu 31. Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được tối 

đa mấy loại trieste? 

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

Câu 32. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ 

phản ứng với 

 A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

 B. khí H2, đun nóng. 

 C. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH, đun nóng. 

 D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. 

Câu 33. Cho các phát biểu sau: 

(a) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân. 

(b) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. 

(c) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột. 

(d) Dung dịch glucozơ được sử dụng trong y học làm “ huyết thanh ngọt ”. 

(e) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột. 

Số phát biểu sai là 

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

Câu 34. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Đồng phân của saccarozơ là fructozơ. 

 B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau. 

 C. Glucozơ là monosaccarit còn saccarozơ là đisaccarit. 
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 D. Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat. 

Câu 35. Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m 

gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt 

khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là 

 A. 97,6. B. 82,4. C. 80,6. D. 88,6. 

Câu 36. Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOCH3. Tên gọi của X là 

 A. etyl axetat.  B. metyl fomat.  

 C. etyl fomat.  D. metyl axetat. 

Câu 37. Từ 24,3 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (giả sử hiệu suất đạt 

100%). Giá trị của m là 

 A. 44,55. B. 25,46. C. 33,00. D. 29,70. 

Câu 38. Cho 22,5 gam glyxin tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng 

hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị m là  

 A. 9,7. B. 19,4. C. 26,9. D. 29,1. 

Câu 39. Cho một số tính chất: (1) có dạng sợi; (2) tan trong nước; (3) tan trong nước Svayde; (4) phản 

ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc); (5) tham gia phản ứng tráng bạc; (6) bị thuỷ phân 

trong dung dịch axit đun nóng. Các tính chất của xenlulozơ là 

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

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

Câu 40. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon–6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những 

loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?  

 A. Tơ nilon–6,6 và tơ capron. B. Tơ visco và tơ axetat. 

 C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco và tơ nilon–6,6. 

  

HẾT 

Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào 

 


