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Đề thi này có 02 trang 

Câu 1: (4,0 điểm) 

Ba hợp chất X, Y, Z mạch hở có công thức phân tử tương ứng là C3H6O, 

C3H4O và C3H4O2 có các tính chất sau: 

- Y cộng hợp H2 tạo ra X’. 

- Oxi hoá X thu được Y và oxi hoá Y thu được Z. 

- X’ là đồng phân của X còn Z’ là đồng phân đơn chức của Z. 

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên của X, X’, Y, Z, Z’. 

b) Hãy phân biệt X, X’, Y và Z trong 4 lọ mất nhãn, viết các phương trình 

phản ứng minh họa. 

Câu 2: (4,0 điểm) 

- Khi thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit (A) thu được: 

+ 2 mol  CH3-CH(NH2)-COOH    (Ala) 

+ 1 mol  HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH  (Glu) 

+ 1 mol  H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH  (Lys) 

+ 1 mol        (His) 

 

- Mặt khác, nếu thuỷ phân không hoàn toàn (A) cho ta các đipeptit: Glu-

Lys, Ala-Glu, Ala-Ala và His-Ala. 

a) Xác định công thức cấu tạo và tên gọi (A). 

b) Sắp xếp các amino axit ở trên theo thứ tự tăng dần pH1 và giải thích. 

Biết các giá trị pH1 lần lượt là 3,22; 6,00; 7,59 và 9,74. 

c) Dưới tác dụng của các enzym thích hợp amino axit có thể bị đề 

cacboxyl hoá (tách nhóm cacboxyl). Viết công thức cấu tạo sản phẩm đề 

cacboxyl hoá His. So sánh tính bazơ của các nguyên tử Nitơ trong phân tử sản 

phẩm đó. Giải thích. 
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Câu 3: (4,0 điểm) 

1. Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả 

phân tích cho thấy limonen được cấu tạo từ 2 nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 

88,235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,690. 

a) Lập công thức phân tử của limonen. 

b) Viết phản ứng tạo limonen, mentan, terpineol và terpin. Biết limonen 

có cấu tạo tương tự sản phẩm trùng hợp 2 phân tử isopren, trong đó 1 phân tử 

isopren kết hợp kiểu 1,4 và 1 phân tử isopren kết hợp kiểu 1,2. Hidro hoá hoàn 

toàn limonen cho mentan;  cho limonen cộng hợp 1 phân tử nước trong môi 

trường axit mạnh ở mạch nhánh ta thu được terpineol và khi cộng hợp 1 phân tử 

nước nữa ta thu được terpin (có thể làm thuốc ho). 

2. Phản ứng nhị hợp isobuten (xúc tác axit) thu được hỗn hợp 2 đồng phân: 

2,4,4-trimetylpent-1-en và 2,4,4-trimetylpent-2-en. Trình bày cơ chế phản ứng. 

Câu 4: (4,0 điểm) 

Thuỷ phân hoàn toàn 19 gam chất hữu cơ (A) có 2 loại nhóm chức (mạch 

hở, phản ứng được với Na) thu được m1 gam chất (B) có chứa 2 nhóm chức và 

m2 gam chất (D). Để đốt cháy hoàn toàn m1 gam chất (B) phải dùng hết 13,44 lít 

oxi tạo ra 13,44 lít CO2 và 10,8 gam H2O. Để đốt cháy hoàn toàn m2 gam chất 

(D) phải dùng hết 6,72 lít oxi tạo ra 4,48 lít CO2 và 5,4 gam H2O. Tìm công thức 

cấu tạo của (A), (B), (D). Biết chất A có công thức đơn giản trùng công thức 

phân tử và các khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Câu 5: (4,0 điểm) 

Hỗn hợp Y gồm hai amino axit Y1, Y2 đều mạch hở có tổng số mol Y1, Y2 

là 0,1 mol và không chất nào từ 3-COOH trở lên. Y tác dụng với 100 ml dung 

dịch H2SO4 0,55M, sau phản ứng H2SO4 dư được trung hoà bởi 10 ml dung dịch 

NaOH 1M. Mặc khác Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M, cô 

cạn thu được 17,04 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp Y, 

cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 26 gam kết tủa. Biết Y1 

có số nguyên tử cacbon ít hơn Y2 nhưng có số mol nhiều hơn Y2 trong hỗn hợp. 

a) Xác định công thức cấu tạo có thể có của Y1 và Y2. 

b) Tính phần trăm khối lượng Y1 và Y2 trong hỗn hợp Y. 

Cho biết: C =12; O = 16; H = 1; N = 14; S = 32; Na = 23; Ba = 137 

--- HẾT --- 
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