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Chuyªn ®Ò lý thuyÕt h÷u c¬
D¹ng VI:Amin - Aminoaxit - Pepit - Protein

Câu 1. Cho hai mệnh đề sau.
a, Có thể phân biệt dung dịch CH3NH2 và dung dịch glucozơ bằng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
b, Anilin phản ứng với HNO3 (1:1) sinh o-nitroanilin hoặc p-nitroanilin là sản phẩm chính.

Mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?
A. a đúng, b sai B. a sai, b đúng C. a,b đều đúng D. a,b đều sai.

Câu 2. Chất hữu cơ X (C3H7O2N) đơn chức không phản ứng với HCl và không tạo polime. Đặc điểm nào
sau đây phù hợp với X?

A. X làm mất màu nước brom B. X chỉ có một CTCT thỏa mãn
C. X là amino axit D. X bị khử bởi hỗn hợp Fe + HCl

Câu 3. Từ các amino axit có số C nhỏ hơn hoặc bằng 3, chứa 1 nhóm amino và một nhóm
cacboxi có thể tạo ra tối đa mấy loại tripeptit

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
Câu 4. Cho các dãy chuyển hóa: Glixin +NaOH A +HCl X

Glixin +HCl B +NaOH Y .
X và Y là.

A. đều là ClH3NCH2COONa
B. lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa
C. lần lượt là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa
D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa

Câu 5. Một lọ không nhãn bị nghi ngờ là phenyl amoni clorua. Có thể kiểm tra hóa chất đó bằng
cách sử dụng

A. dd NaOH và dd HCl B. dd NaOH và dd AgNO3

C. dd NaOH và dd NH3 D. dd AgNO3 và dd HCl
Câu 6. Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ trong phân tử anilin, nhóm amino ảnh hưởng lên gốc
phenyl

A. Anilin + dung dịch HCl B. Anilin + dung dịch Br2

C. Phenylamoni clorua + NaOH D. axit axetic + anilin
Câu 7. Chất X có công thức phân tử là C7H9N. Khi cho X tác dụng với nước brom thu được kết
tủa C7H6NBr3. Số công thức cấu tạo của X phù hợp là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8. Peptit Y có cấu tạo: Ala-Gly-Glu-Ala-Lys. Thủy phân peptit Y không thu được đipeptit
nào

A. Ala-Glu B. Gly-Glu C. Ala-Gly D. Ala-Lys
Câu 9. Tinh chế C6H6 bị lẫn C6H5NH2 có thể dùng dung dịch nào sau đây

A. HCl B. C2H5OH C. NaOH D. Nước Br2

Câu 10. Cho các dung dịch của các hợp chất sau: H2N-CH2-COOH (1); ClH3N-CH2-COOH (2);
H2N-CH2-COONa (3); H2N-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4); HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5)

Các dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là
A. (3) B. (2) C. (2), (5) D. (1), (4)

Câu 11. Từ hỗn hợp gồm 6 phân tử alanin và 6 phân tử glyxin chỉ tạo ra các đipeptit (chứa 2 đơn
vị amino axit). Số phân tử nước được tạo ra và số loại đipeptit tối đa có thể được tạo thành tương
ứng là

A. 9 và 3 B. 10 và 4 C. 5 và 3 D. 6 và 4
Câu 12. Thủy phân hoàn toàn lòng trắng trứng không thu được amino axit nào

A. CH3-CH(NH2)COOH B. C6H5-CH2-CH(NH2)COOH
C. H2NCH2COOH D. H2NCH2CH2CH2CH2CH2COOH
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Câu 13. Peptit đơn giản nhất có công thức phân tử là

A. C2H5O2N B. C3H8O2N2 C. C4H10O3N2 D. C4H8O3N2

Câu 14. Dung dịch của chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ
1. H2NCH2COOH 2. ClNH3CH2COOH 3. H2NCH2COONa
4. H2N(CH2)2CH(NH2)COOH 5. HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH

A. 2 B. 2, 3 C. 2, 5 D. 3, 5
Câu 15. Trong các amin sau:

(1) CH3-NH-CH(CH3)-NH2 (2) H2N-CH2-CH2-NH2

(3) CH3-CH2-CH2-NH-CH3 (4) (CH3)3N
Amin phản ứng với dung dịch NaNO2 + HCl thu được khí không màu là

A. (1), (2) B. (4) C. (2), (3) D. (1), (2), (3)
Câu 16. Khi nhỏ axit HNO3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng, đun nóng hỗn hợp thấy
xuất hiện.............,cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thấy màu........ xuất hiện

Hai nhóm từ nào sau đây lần lượt điền vào hai chỗ trống trên là đúng
A. Kết tủa màu vàng; tím xanh B. Kết tủa màu trắng; tím xanh
C. Kết tủa màu xanh; vàng D. Kết tủa màu vàng; xanh

Câu 17. Cho các chất sau: C6H5NH2 (X1); C3H7NH2 (X2); H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH (X3);
ClH3N-CH2-COOH (X4); HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa (X5)

Cho các chất trên (riêng rẽ) vào dung dịch quỳ tím thì
A. X1; X2 không tan B. X5 làm dung dịch hóa đỏ
C. X2, X3 làm quỳ tím hóa xanh D. X4 không làm đổi màu quỳ

Câu 18. Hiện tượng nào không liên quan đến tính chất đông tự của protit
A. Bị ngộ độc kim loại nặng nên uống nhiều sữa
B. Trứng rơi xuống tuyết, bị vỡ và bị đóng rắn
C. Nấu canh cua thấy xuất hiện “gạch cua” nổi trên mặt canh
D. Từ nước đậu tạo ra “đậu phụ”

Câu 19. Cho các amino axit với kí hiệu và công thức phân tử như sau
Alanin (Ala): CH3-CH(NH2)-COOH; Glyxin (Gly): H2N-CH2-COOH
Một peptit có công thức cấu tạo:
H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH3)-COOH
Tên gọi nào đúng với peptit trên là

A. Ala-Ala-Gly B. Ala-Gly-Gly C. Ala-Gly-Ala D. Gly-Ala-Ala
Câu 20. Chất nào sau đây phản ứng với (NaNO2 + HCl) sinh ra khí không màu

A. Etylen glycol đinitrat B. Trimetylamin
C. Đimetylamoni axetat D. Đipeptit: Ala-Ala

Câu 21. Ứng với công thức phân tử C3H9NO2, số chất vừa tác dụng được với NaOH/H2O thu
được khí, làm xanh quỳ ẩm là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 22. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng gốc hiđrocacbon
B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử N
C. Căn cứ vào cấu trúc của gốc hiđrocacbon để phân loại: amin no, amin không no và amin

thơm
D. Amin có tối thiểu hai nguyên tử cacbon trong phân tử mới có đồng phân

Câu 23. Phát biểu nào dưới đây không đúng
A. Propan-2-amin (isopropyl amin) là một amin bậc hai
B. Tên gọi thông dụng của benzenamin (phenyl amin) là anilin
C. Có bốn đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N
D. Dãy đồng đẳng amin no, đơn chức, mạch hở có công thức CnH2n+3N


