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HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU LÝ THUYẾT LẦN 5 
Câu 26 (Đề 1):  Đáp án A 
(1) Đúng, PVC là chất vô định hình. 
(2) Sai, Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước nóng từ 65oC trở lên. 
(3) Đúng, Chính vì vậy nên Poli (metyl metacrylat) được ứng dụng rộng rãi trong đời sống như 
làm thủy tinh hữu cơ … 
(4) Sai, Tơ lapsan được tạo ra do phương pháp trùng ngưng. 
(5) Đúng, Vật liệu compozit là vật liệu gồm polime làm nhựa nền tổ hợp với các vật liệu vô cơ và hữu 
cơ khác tạo nên vật liệu có độ bền, độ chịu nhiệt cao. 
(6) Đúng, Cao su thiên nhiên không dẫn điện có thể tan trong xăng, benzen và có tính dẻo. 
(7) Đúng, Tơ nitron giữ nhiệt tốt nên được dùng để đan len may áo rét   

Vậy có 2  nhận định không đúng là (2) và (4).  

 
Câu 22 (Đề 2):  Đáp án B 
Từ sơ đồ phản ứng, suy ra E có dạng HO – R – COO – R – COOH 
E có 2 cấu tạo thỏa mãn là : 
+) HO – CH2 – CH2 – COO – CH2 – CH2 – COOH 
+) HO – CH(CH3) – COO – CH (CH3) – COOH 
 
Câu 23 (Đề 2):  Đáp án A 
X là CH3COOH; Y là HO – CH2 – CHO ; Z là HCOOCH3 
A. Đúng. 
B. Sai vì Z là este còn Z là axit nên Z có nhiệt độ sôi thấp hơn X. 
C. Sai vì Y là hợp chất hữu cơ tạp chức. 
D. Sai vì Z là este nên tan rất ít trong nước. 
 
Câu 25 (Đề 2):  Đáp án B 
X đơn chức và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1: 1 nên X là axit hoặc este (trừ este của phenol) 
Có 6 cấu tạo thỏa mãn X: 
+) Axit đơn chức: CH3 – C6H4 – COOH (3 đồng phân o, m, p), C6H5 – CH2 – COOH 
+) Este đơn chức: C6H5COOCH3; HCOO – CH2 – C6H5 
 
Câu 26 (Đề 2):  Đáp án A 
- Este tạo từ axit cacboxylic 2 chức và ancol đơn chức: có 5 cấu tạo thỏa mãn: 
+) CH3 – OOC – COO – C3H7 ( n-  và iso- ) 
+) C2H5 – OOC – COO – C2H5 
+) CH3 – OOC – CH2 – COO – C2H5 
+) CH3 – OOC – [CH2]2 – COO – CH3 
- Este tạo từ ancol 2 chức và axit cacboxylic đơn chức: có 9 cấu tạo thỏa mãn 
+) HCOO – [CH2]2 – OOC – C2H5 
+)  CH3COO – [CH2]2 – OOC – CH3 
+) HCOO – [CH2]3 – OOC – CH3 (1,2;  2,1 và  1,3) 
+) HCOO – [CH2]4 – OOCH (1,2;  1,3;  1,4  và  2,3) 
=> Có tất cả 14 cấu tạo thỏa mãn X. 

Mét sè c©u hái thªm este vµ lipit 
Câu 33:  Đáp án D 
 Ống nghiệm 1: Xảy ra phản ứng thủy phân thuận nghịch, khi đó este vẫn còn nên chất lỏng 
trong ống nghiệm vẫn phân thành 2 lớp. 
  CH3COOC2H5  +  HOH     CH3COOH  +  C2H5OH 
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 Ống nghiệm 2: Xảy ra phản ứng thủy phân hoàn toàn, 2 sản phẩm sinh ra đều tan tốt trong 
nước, nên chất lỏng trở thành đồng nhất. 
  CH3COOC2H5  +  NaOH  →  CH3COONa  +  C2H5OH 
 
Câu 39:  Đáp án D 
  HCOOCH(CH3)CH2CH3  +  NaOH  →  HCOONa  +  CH3CH(OH)CH2CH3 

  CH3CH(OH)CH2CH3 
0 (ñaëc)/170 C

2 4H SO
 CH3CH=CHCH3 (cis, trans)  +  H2O 

                                                                                      CH2=CHCH2CH3   +  H2O 
 
Câu 53:  Đáp án B 
Công thức của X là:.HCOOCH(CH3)OOCCH(OH)CH3 hoặc HCOOCH(CH3)OOCCH2CH2OH 
 
Câu 76:  Đáp án A 
C8H8O2 ( = 5) và thủy phân tạo ra 2 muối. Vậy X là este của phenol. CTCT của X là: 
HCOOC6H4CH3 (o, m, p) 
 
Câu 77:  Đáp án C 
C5H8O2 ( = 2) khi tác dụng với NaOH tạo muối X1 làm mất màu dung dịch Br2. Khi đó X1 là: 
CH2=CHCOONa, Y1 có cùng số nguyên tử cacbon với X1. Vậy Y1 là: CH3CH2COONa. Vì vậy: 
Công thức của X là: CH2=CH-COOCH2CH3 và công thức của Y là: CH3CH2COOCH=CH2 

CH2=CH-COOCH2CH3  +  NaOH  →  CH2=CHCOONa  +  CH3CH2OH 
CH3CH2-COOCH=CH2  +  NaOH  →  CH3CH2COONa  +  CH3CHO 

A. Sai vì CH3CH2OH (X2) không tác dụng với H2 
B. Sai vì CH3CH2OH (X2) không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (t

0) 
C. Đúng vì CH3CH2OH (X2) và CH3CHO đều oxi hóa để tạo thành axit là CH3COOH 
B. Sai vì CH3CHO (Y2) không tác dụng với Na 
 
Câu 78:  Đáp án C 
X là: C6H5OOCCH2COOCH=CH2 (C11H10O4) 
          C6H5OOCCH2COOCH=CH2  +  3NaOH  →  C6H5ONa  +  CH2(COONa)2  +  CH3CHO  +  H2O    

  CH2(COONa)2  +  2NaOH 
oCaO, t  CH4  +  2Na2CO3    

  CH3CHO  + AgNO3 + NH3 + H2O 
ot  CH3COONH4  + ... 

  CH3COONH4 + NaOH 
ot  CH3COONa + ...     

     CH3COONa   +  NaOH  
oCaO, t CH4   +  Na2CO3   

  
Câu 79:  Đáp án C 

E là CH3CH(OH)COOH (axit 2-hiđrõi propanoic). Thật vậy, các phản ứng xảy ra. 

 CH3CH(OH)COOCH(CH3)COOH     C6H8O4  +  H2O 

 CH3CH(OH)COOCH(CH3)COOH  +  2NaOH  →  2CH3CH(OH)COONa  +  H2O 

 C6H8O4  +  2NaOH  →  2CH3CH(OH)COONa 

 CH3CH(OH)COONa  +  HCl  →  CH3CH(OH)COOH  +  NaCl 

   

 
 
 
 

 


