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 Chuyªn ®Ò lý thuyÕt lÇn 4 
§Ò sè 1 

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala),   
1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit   
Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val. Peptit X có thể là. 
    A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val      B. Gly-Ala-Val-Val-Phe  
    C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly      D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly 
Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng. 
     A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.   
     B. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.  
     C. Hidro hoa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.   
     D. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa 
chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu. 
Câu 3: Sắt tây là sắt tráng thiết. nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là: 
     A. Cả hai đều bị ăn mòn như nhau   B. Không kim loại nào bị ăn mòn  
     C. Thiếc       D. Sắt 
Câu 4: Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; 
HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là. 
     A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 
Câu 5: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu2+, Fe3+ và Ag+. Số phản ứng xảy ra là. 
 A. 4  B. 3 C. 2 D. 5 
Câu 6: Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Phương pháp đơn giản để loại tạp chất là. 
 A. Cho một lá nhôm vào dung dịch 
 B. Cho lá sắt vào dung dịch 
 C. Cho lá đồng vào dung dịch 
 D. Cho dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch, lọc lấy kết tủa Fe(OH)2 rồi hoà tan vào dung 
dịch H2SO4 loãng. 
Câu 7: Cho các dung dịch C6H5NH2, CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung 
dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là. 
 A. 4  B. 3 C. 5 D. 2 
Câu 8: Nước có chứa các ion : Ca2+, Mg2+,  HCO3

-, SO4
2- và Cl- gọi là. 

 A. Nước có tính cứng vĩnh cữu     B. Nước có tính cứng toàn phần 
 C. Nước mềm       D. Nước có tính cứng tạm thời 
Câu 9: Cho các chất CH3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-CH2CH3 
(4), CH3CH2CH2OH (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là. 
    A. (3) > (1) > (4) > (5) > (2)     B. (3) > (5) > (1) > (4) > (2) 
 C. (1) > (3) > (4) > (5) > (2)     D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2) 
Câu 10: Để thu được kim loại Pb từ PbO theo phương pháp nhiệt luyện, có thể dùng chất nào sau 
đây. 
 A. Cu B. CO2 C. S D. H2 
Câu 11: Cho dãy các kim loại sau: Al, Cu, Fe, Au. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung 
dịch H2SO4 đặc, nóng là. 
 A. 3  B. 4 C. 2 D. 1 
Câu 12: Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z = 29) ở trạng thái cơ bản là. 
 A. 1s22s22p63s23p63d104s1      B. 1s22s22p63s23p63d94s2  
 C. 1s22s22p63s23p64s13d10      D. 1s22s22p63s23p64s23d9 
Câu 13: Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng. 
     A. natri hidroxit B. đồng (II) hidroxit C. Axit axetic D. đồng (II) oxit 
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Câu 14: Trong các kim loại sau: Liti, Natri, Kali, Rubidi. Kim loại nhẹ nhất là. 
     A. Liti B. Natri C. Kali D. Rubidi. 
Câu 15: Nhóm chức nào sau đây có chất béo. 
     A. axit B. ancol C. este D. andehit 
Câu 16: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết. 

     X + NaOH   Y + H2O Y + HCl dư   Z + H2O 
  Công thức của cấu tạo thu gọn của X và Z có thể lần lượt là: 
     A. H2NCH2CH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.   
     B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.  
     C. CH3CH(NH2)COOCH3 và  CH3CH(NH3Cl)COOH.   
     D. H2NCH2CH2COOC2H5 và CH3CH(NH3Cl)COOH. 
Câu 17: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể được biểu diễn trong sơ đồ. 
     A. Tinh bột   glucozơ   đextrin    mantozơ   CO2 + H2O 
  B. Tinh bột   đextrin   mantozơ   glucozơ   CO2 + H2O  
     C. Tinh bột   đextrin   glucozơ   mantozơ   CO2 + H2O   
     D. Tinh bột   mantozơ   đextrin    mantozơ   CO2 + H2O 
Câu 18: Chỉ dùng thêm thước thử nào sau đây có thể nhận biết được 3 lọ mât nhãn chứa các dung 
dịch H2SO4, BaCl2, Na2SO4. 
     A. Quỳ tím                 B. Bột đồng               C. Dung dịch AgNO3              D. Dung dịch Ba(NO3)2 
Câu 19: Cao su nào sau đây là sản phẩm của phản ứng đồng trung ngưng. 
     A. Cao su isopren B. Cao su Clopren C. Cao su Buna-N D. Cao su Buna 
Câu 20: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenyamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, 
phenol. Số chất trong dãy tác dụng được với NaOH. 
     A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 
Câu 21: Cho các thí nghiệm sau: 
  (a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư 
  (b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3 
 (c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 
  (d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2  
  Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là. 
     A. 1 B.  2 C. 3 D. 4 

§Ò sè 2 
Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau với dung dịch X chứa lòng trắng trứng: 
       - Thí nghiệm 1: Đun sôi dung dịch X. 
       - Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HCl vào dung dịch X, đun nóng. 
       - Thí nghiệm 3: Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch X, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào. 
       - Thí nghiệm 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, đun nóng. 
       - Thí nghiệm 5: Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào dung dịch X, đun nóng. 

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là 
 A. 3    B. 5    C. 2    D. 4 
Câu 2: Dãy polime đều thuộc loại poliamit là. 
    A. Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.    B. Tơ visco, tơ nilon-6; tơ nitron. 
    C. Tơ enang, tơ capron, tơ visco.     D. Tơ capron, tơ nilon-6,6, tơ tằm. 
Câu 3: Chất hữu cơ X (C4H6O2) đơn chức, mạch hở, tham gia phản ứng thủy phân tạo ra sản phẩm có 
phản ứng tráng bạc. Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn là. 
    A. 3    B. 5    C. 2    D. 4 
Câu 4: Nhỏ dung dịch xút dư vào dung dịch gồm glyxin, amoni clorua, metylamoni clorua. Sau đó, 
đun nhẹ dung dịch sau phản ứng. Số chất khí và số chất muối tạo thành là. 
    A. 2 khí và 1 muối  B. 2 khí và 2 muối  C. 1 khí và 1 muối    D. 1 khí và 2 muối 
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Câu 5: Cho hỗn hợp rắn gồm Mg, MgCO3 vào dung dịch HNO3 dư thu được một chất khí duy nhất và 
dung dịch X. Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa và khí thoát ra. Sản phẩm 
khử HNO3 là 
    A. NH4NO3   B. NO2    C. NO    D. N2 
Câu 6: Phương pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm là 
    A. Nhiệt luyện       B. Điện phân dung dịch 
    C. Điện phân nóng chảy      D. Thủy luyện 
Câu 7: Để phân biệt các chất sau: alanin, axit axetic, etylamin, anilin bằng phương pháp hóa học có 
thể dùng các thuốc thử là 
 A. Dung dịch brom, Cu(OH)2   B. Dung dịch Na2CO3, dung dịch AgNO3/NH3 

 C. Quỳ tím, Cu(OH)2    D. Quỳ tím, dung dịch brom 
Câu 8: Để phân biệt các dung dịch ZnCl2, NH4Cl, KNO3, CuSO4 bằng phương pháp hóa học có thể 
dùng dung dịch thuốc thử duy nhất là 
 A. BaCl2   B. NaOH   C. HNO3   D. Na2CO3 
Câu 9: Cho các thí nghiệm sau: 
       (1) Điện phân dung dịch CuSO4. 
       (2) Cho Al vào dung dịch H2SO4 loãng nguội. 
       (3) Cho PbS vào dung dịch HCl. 
       (4) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3. 
       (5) Đun nóng hỗn hợp gồm C và Fe3O4. 

Số thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí là 
    A. 1    B. 3    C. 2    D. 4 
Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 
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Phát biểu đúng về tính chất của X và Y là 
 A. Y và G đều tham gia phản ứng tráng gương.  
 B. Chất X có tham gia phản ứng thủy phân. 
 C. Y và Z đều làm mất màu dung dịch brom. 
 D. Dung dịch X làm quỳ tím hóa xanh. 
Câu 11: Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là 
 A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì đều có cùng công thức phân tử là (C6H10O5)n. 
 B. Saccarozơ và mantozơ là đồng phân của nhau. 
 C. Fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. 
 D. Glucozơ không có tính khử. 
Câu 12: Cho các chất sau: axit glutamic, amoni propionat, trimetylamin, metyl aminoaxetat, mantozơ, 
nilon-6,6. Số chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH 
(trong điều kiện thích hợp) là 
    A. 4    B. 3    C. 2    D. 5 
Câu 13: Cho các phát biểu sau: 
       1. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao. 
       2. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu đen.  
       3. Ở nhiệt độ cao, tất cả các kim loại kiềm thổ đều phản ứng được với nước. 
       4. Hợp kim đồng thau (Cu – Zn) để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa. 
       5. Hỗn hợp KNO3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch NaHSO4 dư. 
       6. Cho NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan dần.  

Số phát biểu đúng là. 
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     A. 2    B. 5    C. 4    D. 3 
Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm Ba, Fe, Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy 
dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung 
trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Cho khí CO dư đi qua chất rắn Y, đun 
nóng, phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Z. Thành phần chất rắn Z là 
    A. Fe, Mg   B. Fe, MgO   C. BaO, MgO, Fe    D. MgO, Al2O3, Fe 
Câu 15: Hóa chất được sử dụng để thu được Fe tinh khiết từ hỗn hợp của Fe và Al là 
    A. Dung dịch HNO3 đặc nguội      B. Dung dịch ZnSO4 

    C. Dung dịch NaOH       D. B và C đều đúng. 
Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau: 
       (1) Đốt dây sắt trong khí clo. 
       (2) Đốt cháy hỗn hợp sắt và lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí). 
       (3) Cho sắt (II) oxit vào dung dịch axit sunfuric đặc nóng. 
       (4) Cho sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. 
       (5) Cho đồng vào dung dịch sắt (III) clorua. 
       (6) Cho oxit sắt từ tác dụng với dung dịch axit clohidric. 

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là 
    A. 4    B. 3    C. 5    D. 2 
Câu 17: Cho các phát biểu sau: 
      (1) Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. 
       (2) CrO3 là oxit lưỡng tính. 
       (3) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có tính oxi hóa mạnh. 
       (4) Ở nhiệt độ cao, Cr tác dụng với dung dịch HCl và Cr tác dụng với Cl2 đều tạo thành CrCl2. 
       (5) Cr(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. 
       (6) Crom là kim loại có tính khử yếu hơn sắt.  

Số phát biểu sai là 
    A. 2    B. 4    C. 5    D. 3 
Câu 18: Este X (C4H6O4) (X không chứa nhóm chức khác) bị thủy phân bởi dung dịch NaOH thu 
được muối của axit Y và 1 ancol T. Ancol T phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch xanh lam. 
Công thức cấu tạo của X là 
    A. CH3OCO-COOCH3      B. CH3CH2OCO-COOH 
    C. HCOOCH2CH2OCOH      D. CH3COOCH2OCOH 
Câu 19: Cao su buna - S và cao su buna - N là sản phẩm đồng trùng hợp của buta-1,3-đien lần lượt với 
hai chất là 
    A. stiren và amoniac      B. lưu huỳnh và vinyl clorua 
    C. lưu huỳnh và vinyl xyanua     D. stiren và acrilonitrin 
Câu 20: Dung dịch được sử dụng để làm mềm cả hai loại nước cứng: nước cứng tạm thời và nước 
cứng vĩnh cửu là 
    A. Na2CO3   B. Na2SO4   C. Ca(OH)2   D. HCl 
Câu 21: Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong các chất sau: FeCl3, ZnSO4, CuSO4, NaCl, 
HCl, AgNO3, HNO3, NH4NO3. Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là 
    A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Mét sè c©u hái thªm este vµ lipit 
● Mức độ nhận biết 
Câu 1: Phản ứng đặc trưng của este là 
    A. phản ứng trùng hợp.           B. phản ứng xà phòng hóa. 
    C. phản ứng cộng.         D. phản ứng este hóa. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngọc Tảo – Hà Nội, năm 2016) 
Câu 2: Etyl axetat không tác dụng với 
    A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).    B. H2 (xúc tác Ni, nung nóng). 
    C. dung dịch Ba(OH)2 (đun nóng).     D. O2, t

o. 
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(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2015) 
Câu 3: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo (xà phòng) và 
    A. glixerol.     B.  phenol.    C. este đơn chức.  D. ancol đơn chức. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT Sở GD và ĐT Quảng Ninh, năm 2016) 
Câu 4: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là 
    A. C17H35COOH và glixerol.     B. C15H31COONa và etanol. 

    C. C17H35COONa và glixerol.     D. C15H31COOH và glixerol. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2015) 
Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol. 
    A. Triolein.  B. Metyl axetat.  C. Glucozơ.            D. Saccarozơ. 
Câu 6: Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol 
glixerol và 
    A. 3 mol axit stearic.      B. 1 mol axit stearic.  
    C. 1 mol natri stearat.      D. 3 mol natri stearat. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016) 
Câu 7: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là. 
    A. CH3COONa và CH3OH.     B. HCOONa và C2H5OH. 
    C. C2H5COONa và CH3OH.     D. CH3COONa và C2H5OH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Thúc Trực – Nghệ An, năm 2015) 
Câu 8: Khi thuỷ phân CH2=CHOOCCH3 trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm là. 
    A. CH3CH2OH và CH3COONa.     B. CH3CH2OH và HCOONa. 
    C. CH3OH và CH2=CHCOONa.     D. CH3CHO và CH3COONa. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Phan Bội Châu, năm 2015) 
Câu 9: Thuỷ phân C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm là. 
    A. C2H5COOH; HCHO.      B. C2H5COOH; C2H5OH. 
    C. C2H5COOH; CH3CHO.      D. C2H5COOH; CH2=CH-OH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Thái Học – Gia Lai, năm 2015) 
Câu 10: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được 
CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là. 
    A. HCOOC2H5.  B. CH3COOCH3.  C. CH3COOC2H5.        D. C2H5COOH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Bảo Lộc – Lâm Đồng, năm 2015) 
Câu 11: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit. 
    A. CH2=CHCOOCH2CH3.     B. CH3COOCH=CHCH3. 
    C. CH3COOC(CH3)=CH2.     D. CH3COOCH2CH=CH2. 
Câu 12: Chất nào sau đây khi thủy phân tạo các chất đều có phản ứng tráng gương. 
    A. HCOOCH=CH2.       B. HCOOCH3.   
    C. CH3COOCH3.       D. CH3COOCH=CH2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An, năm 2015) 
Câu 13: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được 
axetanđehit (anđehit axetic). Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là. 
    A. HCOOCH=CHCH3.     B. HCOOC(CH3)=CH2. 
    C. CH2=CHCOOCH3.     D. CH3COOCH=CH2. 
Câu 14: Sản phẩm thủy phân của chất nào sau đây chắc chắn có thể tham gia phản ứng tráng gương. 
    A. HCOOCH3.    B. C3H7COOC2H5.      C.  C2H5COOCH3.       D. CH3COOC4H7. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Việt Yên – Bắc Giang, năm 2016) 
Câu 15: Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các 
sản phẩm hữu cơ là. 
    A. CH3OH và C6H5ONa.      B. CH3COOH và C6H5ONa. 
    C. CH3COONa và C6H5ONa.     D. CH3COOH và C6H5OH. 
Câu 16: Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối là natri phenolat và natri 
propionat. X có công thức là. 
    A. C6H5OOCCH3.         B. C6H5COOCH2CH3.      
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    C. CH3CH2COOC6H5.          D. CH3COOC6H5. 
(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2015) 

Câu 17: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối. 
    A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).       B. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3. 
    C. CH3OOC–COOCH3.         D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat). 
Câu 18: Chất nào sau đây tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3. 
    A. CH3COOC2H5.       B. C2H4(OOCCH3)2. 
    C. C6H5OOCCH3.       D. CH3OOC-COOC6H5. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Phan Bội Châu, năm 2015) 
Câu 19: 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. C2H5OOCCOOC2H5. 
    C. CH3OOCCH2CH2COOCH3.     D. CH3OOCCOOC3H7. 
Câu 20: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn 
chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là. 
    A. CH3OOCCOOC3H7.     B. C2H5OCO-COOCH3. 
    C. CH3OCOCH2COOC2H5.     D. CH3OCOCH2CH2COOC2H5. 
Câu 21: Một hỗn hợp gồm 2 este đều đơn chức. Lấy hai este này phản ứng với dung dịch NaOH đun 
nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 2 muối hữu cơ, trong đó có 1 muối có khả năng tham gia 
phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của 2 este có thể là. 
    A. CH3COOCH=CH2; CH3COOC6H5.   B. HCOOCH=CHCH3; HCOOC6H5. 
    C. HCOOC2H5; CH3COOC6H5.    D. HCOOC2H5; CH3COOC2H5. 
Câu 22: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch 
NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. 
    A. CH3COOCH2C6H5.      B. HCOOC6H4C2H5.  
    C. C6H5COOC2H5.       D. C2H5COOC6H5. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Đăng Lưu – TP.HCM, năm 2015) 
 Câu 23: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH dư, thu 
được một muối và một ancol. Công thức cấu tạo của X có thể là. 
    A. HOOCCH2CH=CHOOCH.           B. HOOCCH2COOCH=CH2. 
    C. HOOCCH=CHOOCCH3.      D. HOOCCOOCH2CH=CH2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lê Quy Đôn, năm 2016) 
Câu 24: Chất nào sau khi phản ứng với dung dịch KOH tạo ra muối và anđehit. 
    A. etyl fomat.               B. metyl axetat.          C. phenyl butirat.                  D.  vinyl benzoat. 
                                 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2– THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016) 
Câu 25: Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc 
    A.  Vinyl axetat.  B. anlyl propionat.     C. Etyl acrylat.   D. Metyl metacrylat. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Đào Duy Từ – Thái Nguyên, năm 2016) 
Câu 26: Este X có trong hoa nhài có công thức phân tử C9H10O2, khi thủy phân X tạo ra ancol thơm Y. 
Tên gọi của X là. 
    A. Phenyl axetat.  B. Etyl benzoat.       C. Phenyl propionat.      D. Benzyl axetat. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) 
Câu 27: Este nào trong các este sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo hỗn hợp 2 muối và 
nước. 

A. đietyl oxalat.  B. phenyl axetat.  C. vinyl axetat.     D. metyl benzoat. 
Câu 28: Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được các sản phẩm hữu cơ là. 

A. natri axetat và phenol.      B. natri axetat và natri phenolat. 
C. axit axetic và phenol.      D. axit axetic và natri phenolat. 

Câu 29: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác 
dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là. 
    A. axit acrylic.  B. vinyl axetat.  C. anilin.  D. etyl axetat. 
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Câu 30: Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường 
hợp có phản ứng xảy ra là.  
    A. 3.    B. 1.     C. 4.     D. 2.  
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn este X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy X là. 
    A. este đơn chức, no, mạch hở.     B. este đơn chức, có 1 vòng no. 
    C. este đơn chức, mạch hở, có một nối đôi.    D. este hai chức no, mạch hở. 
 


