
 

LUYỆN THI HÀ THÀNH – 0979817885 KIỂM TRA – KHẢO SÁT KIẾN THỨC LẦN 1 

Môn : HÓA HỌC 12 

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

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tử : 

H=1 ; C=12 ; O=16 ; Na=23 ; S=32; K=39 ; Ca=40; Br=80; 

 
Câu 1. Công thức của etyl axetat là 

 A. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. 

Câu 2. Công thức của axit oleic là 

 A. C17H33COOH. B. C17H35COOH. C. C15H31COOH. D. CH3COOH. 

Câu 3. Tên gọi của este có mùi hoa nhài là 

 A. isoamyl axetat   B. benzyl axetat.    

 C. metyl axetat    D. phenyl axetat. 

Câu 4. Chất béo là trieste của 

 A. ancol với axit béo. B. glixerol với axit hữu cơ. 

 C. glixerol với axit béo. D. glixerol với axit vô cơ. 

Câu 5. Este nào sau đây thủy phân tạo ancol etylic 

 A. C2H5COOCH3.  B. CH3COOCH3.   C. HCOOC2H5.    D. C2H5COOC6H5. 

Câu 6. Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là 

 A. C2H5ONa. B. C2H5COONa.    C. CH3COONa.    D. HCOONa. 

Câu 7. Số đồng phân este của axit axetic ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 

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

Câu 8. Este nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? 

 A. HCOOCH3.  B. (COOCH3)2.  C. CH3COOCH3.  D. CH3COOC6H5. 

ĐIỂM 



Câu 9. Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Có bao nhiêu este 

tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime? 

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

Câu 10. Tristearin (hay tristearoyl glixerol) có công thức phân tử là 

 A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5. C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C15H31COO)3C3H5. 

Câu 11. Este có công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân tham gia phản ứng tráng bạc? 

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

Câu 12. Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức phân tư C3H6O2 có thể tác dụng với dung dịch 

NaOH nhưng không tác dụng với kim loại Na 

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

Câu 13. Cho dãy gồm các chất sau: vinyl axetat, metyl fomat, phenyl axetat, tristearin. Số chất trong dãy 

trên khi bị thủy phân trong dung dịch NaOH dư (t°) tạo ra ancol là 

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

Câu 14. Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng 

bạc. Số đồng phân cấu tạo của este X thỏa mãn tính chất trên là 

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

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este C4H8O2 rồi dẫn từ từ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. 

Khối lượng kết tủa tạo thu được là 

 A. 60 gam. B. 30 gam. C. 90 gam. D. 15 gam. 

Câu 16. Este X có công thức cấu tạo là CH3-COO-CH2-COO-CH=CH2. Thủy phân hoàn toàn X trong dung 

dịch NaOH đun nóng, sản phẩm thu được gồm 

 A. 1 muối và 2 ancol. B. 2 muối và 1 anđehit. 

 C. 2 muối và 1 ancol. D. 1 muối, 1 ancol và 1 anđehit. 

Câu 17. Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một nhóm chức, có công thức phân tử C6H10O4. khi X tác dụng với 

NaOH được một muối và một ancol. Lấy muối thu được đem đốt cháy thì sản phẩm không có nước. công 

thức cấu tạo của X là: 

 A. HOOC(C2H4)4COOH. B. C2H5OOC-COOC2H5. 

 C. CH3OOCCH2-CH2COOCH3. D. CH3OOC-COOC3H7. 

Câu 18. Số chất đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với NaOH, không tác dụng 

với NaHCO3. Số chất đó là: 

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

Câu 19. Phát biểu đúng là: 

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

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

 C. Phản ứng thủy phân este no, mạch hở trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

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

Câu 20. Một hỗn hợp gồm 2 este đều đơn chức. Lấy hai este này phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun 

nóng thì thu được dung dịch chỉ chứa 3 muối. Công thức cấu tạo của 2 este có thể là: 

 A. HCOOC6H5; CH3COOC6H5. B. HCOOC2H5; CH3COOC2H5. 

 C. HCOOC2H5; CH3COOC6H5. D. HCOOCH3; HCOOC6H5. 

Câu 21. Cho sơ đồ các phản ứng: 

X + NaOH (dung dịch) 
o
t⎯⎯→Y + Z (1)      Y + NaOH (rắn) 

o
CaO, t⎯⎯⎯→  T + P (2) 

T 
o

1500 C⎯⎯⎯→  Q + H2       (3)      Q + H2O 
o
t , xt⎯⎯⎯→  Z      (4) 

Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là 

 A. CH3COOCH=CH2 và HCHO. B. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO. 

 C. HCOOCH=CH2 và HCHO. D. CH3COOC2H5 và CH3CHO. 

Câu 22. Chất X có công thức phân tử là C8H8O2. X tác dụng với NaOH đun nóng thu được sản phẩm gồm 

X1 (C7H7ONa); X2 (CHO2Na) và nước. Số công thức cấu tạo của X thỏa điều kiện trên là 

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



Câu 23. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: 

 A. 10,4 gam. B. 3,28 gam. C. 8,2 gam. D. 8,56 gam. 

Câu 24. Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOC2H5, CH3COOH,  CH 2 =CHCOOCH 3 . Số  chất tác 

dụng với NaOH, cho sản phẩm có CH3COONa là 

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

Câu 25. Xà phòng hóa hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp etyl fomat và metyl axetat (tỉ lệ mol 1: 1) trong dung 

dịch KOH lấy dư. Sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m bằng 

 A. 18,20 gam. B. 15,35 gam. C. 14,96 gam. D. 20,23 gam. 

Câu 26. Thực hiện phản ứng este hóa hỗn hợp X gồm 6,44 gam C2H5OH và 9,6 gam CH3COOH (xúc tác 

H2SO4 đặc) với hiệu suất 75%, khối lượng este thu được là 

 A. 12,32 gam. B. 7,392 gam. C. 9,24 gam. D. 10,56 gam. 

Câu 27. Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau 

phản ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenyl axetat trong 

hỗn hợp ban đầu là: 

 A. 53,65%. B. 57,95%. C. 42,05%. D. 64,53%. 

Câu 28. Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X 

phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M và NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị 

của x là: 

 A. 33,5. B. 38,6. C. 21,4. D. 40,2. 

Câu 29. Cho X là este của glixerol với axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Đun nóng 7,9 gam X với dung 

dịch NaOH tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,6 gam hỗn hợp muối. Tính số gam glixerol thu 

được 

 A. 2,3 gam. B. 6,9 gam. C. 3,45 gam. D. 4,5 gam. 

Câu 30. Cho các phát biểu sau: 

(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch saccarozơ. 

(2) Hidro hóa glucozơ thu được sorbitol. 

(3) Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. 

(4) Trong phân tử triglixerit bất kì luôn có ít nhất 3 liên kết π. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy 

phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt 

khác, a mol X làm mất màu vừa đủ 0,06 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là 

 A. 0,03. B. 0,012. C. 0,02. D. 0,01. 

Câu 32. Đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etylaxetat và metylacrylat thu được số mol CO2 nhiều hơn 

số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M rồi cô cạn dung 

dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu được là: 

 A. 26,16 B. 26,64 C. 20,56 D. 26,40 

Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol một chất béo X cần dùng vừa đủ 6,36 mol O2. Mặt khác, cho cùng 

lượng X trên vào dung dịch nước Br2 dư thấy có 0,32 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu cho lượng X trên tác 

dụng hết với NaOH thì khối lượng muối khan thu được là 

 A. 58,4 gam. B. 88,6 gam. C. 78,4 gam. D. 72,8 gam. 

Câu 34. Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 

200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2(đktc) sau đó cho 

toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Giá trị của V là 

 A. 19,04. B. 17,36. C. 19,60. D. 15,12. 

Câu 35. Chất X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau: 



(a) X + 2NaOH 
o
t

⎯⎯→  Y + Z + H2O 

(b) Y + H2SO4 → Na2SO4 + T 

(c) Z + O2 ⎯⎯⎯⎯→
enzim

 CH3COOH + H2O 

Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Phân tử chất Y có 2 nhóm -CH2-. 

 B. Chất T có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. 

 C. Chất X có 3 công thức cấu tạo phù hợp. 

 D. Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T. 

Câu 36. Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol triaxetat và metyl fomat. Thủy phân hoàn toàn 20 

gam X cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 20,0 gam X thu được 

V lít (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là 

 A. 14,56. B. 17,92. C. 16,80. D. 22,40. 

Câu 37. Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây: 

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4đặc vào ống nghiệm. 

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 - 70oC. 

Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm. 

Cho các phát biểu sau: 

(a) H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất phản ứng. 

(b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm. 

(c) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn C2H5OH và CH3COOH. 

(d) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 38. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sau: 

(1) X + 2NaOH 
ot⎯⎯→  2X1 + X2 

(2) X1 + HCl ⎯⎯→  X3 + NaCl 

(3) X2 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
ot⎯⎯→  X4 + 2NH4NO3 + 2Ag 

Biết X mạch hở, có công thức phân tử là C6H8O5; X1 có hai nguyên tử cacbon trong phân tử. 

Cho các phát biểu sau: 

(a) Đốt cháy 1,2 mol X1 cần vừa đủ 1,8 mol O2 (hiệu suất phản ứng 100%). 

(b) X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

(c) Phân tử khối của X1 là 82. 

(d) Phân tử X4 có bảy nguyên tử hiđro. 

(e) X2 là axetanđehit. 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 39. Hỗn hợp X chứa ba este thuần chức, mạch hở gồm một este đơn chức và hai este hai chức. Đun 

nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 26,32 gam muối duy nhất và hỗn hợp Y gồm ba ancol 

no, trong đó có hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,545 mol 

O2, thu được 10,62 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este hai chức có khối lượng phân tử lớn trong X là 

 A. 21,72%. B. 23,33%. C. 36,13%. D. 39,37%. 

Câu 40. X là este ba chức, mạch hở và Y là este hai chức. Đốt cháy x mol X hoặc y mol Y đều thu được 0,4 

mol CO2. Cho hỗn hợp (H) gồm X (x mol) và Y (y mol) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng 

chỉ thu được a gam glixerol và 24,14 gam hỗn hợp muối Z. Cho a gam glyxerol qua bình đựng Na (dư) thì 

khối lượng bình tăng 4,45 gam. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 24,14 gam muối cần đúng 0,6 mol O2, thu được 

5,13 gam H2O. Phần trăm theo khối lượng của este Y có giá trị gần nhất với: 

 A. 49%. B. 65%. C. 43%. D. 47%. 

--------------------- HẾT --------------------- 


