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Dạng I: Cacbohi®rat

Câu 7.
Giải: Chọn A
1. Amilozo và amilopectin đều là các thành phần tạo nên tinh bột, do đó đều được tạo nên từ các mắt xích α-
glucozơ
2. Glucozơ, saccarozơ và fructozơ đều có nhiều nhóm -OH kề nhau, do đó có khả năng phản ứng hòa tan
Cu(OH)2 tạo phức
Các bạn có thể quan sát cấu tạo của các chất như sau:
Glucozơ: CH2OH[CHOH]CHO
Frutozơ: CH2OH[CHOH]3COCH2OH

Câu 9.
Giải: Chọn C
Các phát biểu đúng là (5), (6) và (7).
Một số lưu ý:
+ Amilozo có dạng mạch thẳng, amilopectin có dạng mạch phân nhánh
+ Mantozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3
+ Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở 3 dạng cấu tạo:

Vòng α mạch hở  vòng β
Dạng vòng là chủ yếu, dạng mạch hở chỉ là trung gian giữa 2 loại mạch vòng, chiếm tỉ lệ nhỏ. 2 loại vòng α và β
là do vị trí tương đối của nhóm -OH tạo nên.

Câu 12.
Giải: Chọn C
Các chất thỏa mãn gồm: vinyl axetilen, fomanđehit, axit fomic, C2H4O2 (HCOOCH3), glucozơ, mantozơ,
fructozơ, CH3NH3Cl, C3H4O2 (CH2(CHO)2).

Câu 13.
Giải: Chọn D
Xenlulozơ triaxetat hình thành do phản ứng của xenlulozơ và anhiđrit axetic.

Câu 17.
Giải: Chọn A
Trong xenloluzơ chứa liên kết β -1,4- glicozit.

Câu 21.
Giải: Chọn A
Các chất thỏa mãn: axit fomic, fomanđehit, phenylfomat, glucozơ, anđehit axetic, mantozơ, natri fomat.

Câu 23.
Giải: Chọn B
Saccarozơ không có tính khử vì phân tử không còn nhóm -OH hemiaxetal tự do nên không chuyển được thành
dạng mạch hở chứa nhóm anđehit.

Câu 27.
Giải: Chọn A
A: C6H12O6, B: CH3COOH, D: C2H5OH và E: CH3CHO.

Câu 28.



Giải: Chọn C
Các chất và dung dịch thỏa mãn là: stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat,
foocmon, dung dịch glucozơ, dung dịch mantozơ.
Câu 33.
Giải: Chọn C
Các phát biểu đúng là: a, d, g.
(b): Trong môi trường kiềm, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.
(c): Cả glucozơ và fructozơ đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 cho cùng hiện tượng.
(e): Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh. Ở trạng thái tinh thể, fructozơ
ở dạng β, vòng 5 cạnh.
(h): Trong phân tử saccarozơ gốc α-glucozơ và gốc β-fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi giữa C1 của
glucozơ và C2 của fructozơ C1-O-C2.

Câu 35.
Giải: Chọn B
Các chất phản ứng là: o-crezol, isopren, glucoso, fructose, mantose, catechol, SO2, metylxiclopropan, Cl2.

Câu 39.
Giải: Chọn B
d, sai vì xenlulozơ thủy phân cho glucozơ, saccarozơ thủy phân cho glucozơ và fructozơ.
e, đúng vì trong môi trường kiềm fructozơ → glucozơ nên fructozơ có phản ứng với Cu(OH)2, to cho Cu2O.

Dạng II: Hîp chÊt h÷u c¬ chøa nit¬
Câu 2.
Giải: Chọn D
Ta có sơ đồ phản ứng như sau:

H2NCH2COOH (1)NaOHH2NCH2COONa (2)HClClH3NCH2COOH
H2NCH2COOH (3)HClClH3NCH2COOH (4)NaOHH2NCH2COONa

Các phương trình phản ứng như sau:
(1) H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O
(2) H2NCH2COONa + 2HCl → ClH3NCH2COOH + NaCl
(3) H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH
(4) ClH3NCH2COOH + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + 2H2O
Chú ý:
Cách viết phản ứng axit - bazơ của amino axit:
Aminoaxit là những chất chứa cả nhóm -NH2 và nhóm -COOH nên có tính lưỡng tính (tính axit yếu của -COOH
và tính bazơ yếu của -NH2). Khi viết phương trình, tùy đối tượng phản ứng là axit hay bazơ, các nhóm -NH2
hoặc -COOH sẽ tham gia phản ứng. Ví dụ với glyxin:
+ Khi glyxin H2NCH2COOH tác dụng với dung dịch HCl: Vì HCl có tính axit nên tạo muối với nhóm mang tính
bazơ (-NH2), tạo sản phẩm là NH3Cl-CH2COOH
+ Khi glyxin tác dụng với dung dịch NaOH: Vì dung dịch NaOH có tính bazơ nên nó sẽ phản ứng với phần
mang tính axit (-COOH) tạo sản phẩm là H2NCH2COONa
Tuy nhiên nếu cho các sản phẩm trên tiếp tục phản ứng với bazơ hoặc axit, ta ghi nhớ thêm một quy tắc: Axit
mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối của chúng và bazơ mạnh đẩy bazơ yếu ra khỏi muối của chúng.

Câu 17.
Giải: Chọn B

C4H9NO2 + NaOH → NH3
Suy ra C4H9NO2 là muối amoni của axit cacboxylic, có dạng RCOONH4. Suy ra R- là C3H5-
Ta có 3 đồng phân CH2=CHCH2COONH4, CH3CH=CHCOONH4 và CH2=C(CH3)COONH4.



Câu 18.
Giải: Chọn C
Khi thủy phân peptit, các đơn vị mắt xích amino axit đứng cạnh nhau cũng vẫn đứng cạnh nhau theo thứ tự ấy
trong sản phẩm được tạo ra.
Ví dụ: peptit Ala-Gly-Ala-Val, khi thủy phân tạo ra 2 tripeptit là Ala-Gly-Ala và Gly-Ala-Val mà không tạo
thành Ala-Ala-Val,...
Trở lại với câu hỏi, các đipeptit và tripeptit tạo thành là AD, DC, BE, DCB, lắp ghép lại ta được ADCBE.

Câu 19.
Giải: Chọn D
A. C8H14O4 + 2NaOH → X1 + X2 + H2O
B. X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
C. nX3 + nX4 → nilon-6,6 + nH2O
D. 2X2 + X3 →X5 + H2O
Ở phản ứng a, ta thấy có 2NaOH tham gia phản ứng nhưng chỉ tạo ra 1H2O suy ra C8H14O4 có 1 chức axit và 1
chức este.
X1 phản ứng được với H2SO4 tạo Na2SO4 X1 là muối natri và X3 là axit cacboxylic,  X2 là ancol.
Từ phản ứng c, suy ra X3 là axit ađipic HOOC[CH2]4COOH
Theo suy luận ban đầu, C8H14O4 có 1 chức axit, 1 chức este nên có công thức tổng quát
HOOC[CH2]4COORR là CH3CH2- X2 là CH3CH2OH
Phản ứng d nhằm khẳng định X3 là axit 2 chức (X5 là este 2 chức)
Vậy X là HCOO[CH2]4COOCH2CH3.
Nhận xét: Với câu hỏi này, từ khóa tìm ra đáp án là ở phương trình c, ta nhận thấy rằng nilon-6,6 được điều chế
từ H2N[CH2]6NH2 và HOOC[CH2]4COOH. Mà C8H14O4 là hợp chất không chứa N nên X3 cũng không chứa N.
Do đó X3 là HOOC[CH2]4COOH.

Câu 20.
Giải: Chọn B
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Câu 22.
Giải: Chọn C
Các công thức cấu tạo của X thỏa mãn: CH3CH2NH3HCO3, (CH3)2NH2HCO3.

Câu 23.
Giải: Chọn D
Các công thức cấu tạo phù hợp với X:
Gly-Val-Gly-Ala-Tyr Gly-Val-Gly-Tyr-Ala
Ala-Gly-Val-Gly-Tyr Tyr-Gly-Val-Gly-Ala
Ala-Tyr-Gly-Val-Gly Tyr-Ala-Gly-Val-Gly

Câu 24.
Giải: Chọn B
Vì Y có công thức dạng RNH3Cl nên X là amin bậc I.
Mặt khác X có phản ứng thế H trong vòng benzen với dung dịch Br2, nên X có nhóm -NH2 đính trực tiếp vào
benzen.
Các công thức cấu tạo phù hợp của X: C2H5C6H4NH2 (o-, m-, p-), (CH3)2C6H3NH2 (6 đồng phân).

Câu 27.
Giải: Chọn B



Y nhẹ hơn không khí và làm xanh quỳ tím ẩm nên Y là NH3. Khi đó các công thức cấu tạo của X thỏa mãn là:
CH3CH2CH2CH2COONH4, (CH3)2CHCH2COONH4, C2H5CH(CH3)COONH4 và (CH3)3CCOONH4.

Câu 29.
Giải: Chọn A
Công thức phân tử của X1 và X2 lần lượt là CnH2n+3N và CnH2n+1N

RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

1 2 2X X 0,05Nn n n   nên 0,1 2
0,05

n   nên X1 và X2 lần lượt là C2H7N và C2H5N.

Câu 31.
Giải: Chọn C
Peptit có phản ứng màu biure phải là từ tripeptit trở lên. Do đó các sản phẩm thỏa mãn là: Gly-Ala-Val,
Gly-Ala-Val-Ala, Ala-Val-Ala-Gly và Val-Ala-Gly.

Câu 33.
Giải: Chọn D
Các đồng phân của X: CH3CH2CH2NO2, (CH3)2CHNO2.
Các đồng phân của Y: H2NCH2CH2COOH, CH3CH(NH2)COOH.

Câu 35.
Giải: Chọn C
Các chất thỏa mãn là: phenyl amoniclorua, vinyl axetat, Gly-Ala, triolein.

Câu 39.
Giải: Chọn B
X có công thức phân tử C3H12O3N2.
X tác dụng với HCl giải phóng khí Z do đó X phải là muối của một axit yếu và dễ bay hơi. Ta thấy X sẽ là muối
cacbonat. Do đó X là: (CH3NH3)2CO3. Vậy Y là CH3NH2 và Z là CO2.

Câu 46.
Giải: Chọn B
Các trường hợp phản ứng là a, c và d.

Câu 52.
Giải: Chọn A
Các chất tác dụng được với dung dịch đimetylamin là: C6H5NH3Cl, HCl, FeCl3, H2SO4, NaHSO4, CH3COOH,
HNO2.

Câu 57.
Giải: Chọn B
Các công thức cấu tạo thỏa mãn:
HCOONH3CH2CH3, HCOONH2(CH3)2, CH3COONH3CH3, C2H5COONH4.

Câu 59.
Giải: Chọn A

HCOOH HCOOCH=CH2 Ala Gly-Ala-Glu
NaOH x x x x

AgNO3/NH3 x x - -
HCl - x x x

Cu(OH)2 x x x x

Câu 61.



Giải: Chọn C
Các đồng phân cấu tạo phù hợp với Y:
H2N-CH2CO-NH-CH(C2H5)COOH H2N-CH(CH3)CO-NH-CH(CH3)COOH
H2N-CH(C2H5)CO-NH-CH2COOH H2N-CH2CO-NH-C(CH3)2COOH
H2N-C(CH3)2CO-NH-CH2COOH

Câu 66.
Giải: Chọn A
Ta cho lần lượt CuSO4 vào các ống nghiệm. Ở ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa xanh thì đó là dung dịch
NaOH. Ta lại lấy kết tủa xanh và NaOH đã nhận được cho vào các dung dịch còn lại ở nhiệt độ thường.
- Ở ống nghiệm nào kết tủa tan tạo thành dung dịch xanh thì đó là axit fomic hoặc axit axetic (nhóm 1)
- Ở ống nghiệm nào kết tủa tan tạo thành phức xanh thẫm thì đó là glixerol hoặc glucozơ (nhóm 2)
- Ở ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu xanh tím thì đó là lòng trắng trứng (phản ứng của protein với
Cu(OH)2)
Với các ống nghiệm chưa nhận được ta tiếp tục đun nóng. Ống nghiệm nào thấy tạo kết tủa đỏ gạch (Cu2O) thì
đó là axit fomic (nhóm 1) và glucozơ (nhóm 2) (phản ứng của nhóm chức - CHO).

Câu 72.
Giải: Chọn B
Alamin HCl CH3CH(NH3Cl)COOH (X1) 3O /CH H HCl CH3CH(NH3Cl)COOCH3 (X2) NaOH
CH3CH(NH2)COONa (X3).
Vậy cả 3 chất đều làm đổi màu quỳ tím.

Câu 76.
Giải: Chọn D
Ta đếm lần lượt từ chất đầu tiên với các chất đằng sau nó, và tương tự cho các chất tiếp theo.
+ Phenol: NaOH
+ etanol: axit axetic
+ etylamin: phenylamoniclorua
+ axit axetic: etylamin, natri phenolat, natri hiđroxit
+ phenyl amoniclorua: NaOH, natri phenolat.
Có 6 phản ứng xảy ra.

Câu 81.
Giải: Chọn D
Y làm xanh quỳ tím ẩm nên Y có thể là amin no hoặc NH3. Z có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom
nên Z chứa 1 liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon của muối.
Do đó X là CH2=CH-COONH3-CH3; CH3CH=CH-COONH4; CH2=C(CH3)-COONH4.
Vậy có 3 chất thỏa mãn.


