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 Chuyªn ®Ò lý thuyÕt lÇn 3 – 2019 

§Ò sè 1 
Câu 1: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau: 

 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh 

X, Z Dung dịch AgNO3 trong 

NH3, đun nóng 

Tạo kết tủa Ag 

T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng 

Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam 

 

X, Y, Z, T lần lượt là: 

    A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.   B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol. 

    C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.    D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin. 

Câu 2: Nung nóng hỗn hợp chứa các chất có cùng số mol gồm Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 

đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Hòa tan X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 

chất rắn Z. Thổi luồng khí CO (dùng dư) qua chất rắn Z, nung nóng thu được chất rắn T. Các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đây là đúng. 

    A. Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Y, thấy khí không màu thoát ra. 

    B. Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Y, thấy xuất hiện ngay kết tủa. 

    C. Chất rắn T chứa một đơn chất v{à hai hợp chất. 

    D. Chất rắn T chứa một đơn chất và một hợp chất. 

Câu 3: PVC là chất rắn vô định hình, c|ch điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống 

dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây. 

    A. Acrilonitrin.   B. Vinyl axetat.   C. Propilen.   D. Vinyl clorua. 

Câu 4: Cho các cặp chất sau: 

    (1). Khí Br2 và khí O2.      (5) Si và dung dịch NaOH loãng 

    (2). Khí H2S và dung dịch FeCl3.     (6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2. 

    (3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.    (7). Hg và S. 

    (4). CuS và dung dịch HCl.     (8). Khí Cl2 và dung dịch NaOH. 

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là. 

A. 8.    B. 5.     C. 7.    D. 6. 

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

    (1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na và a mol Al vào lượng nước dư. 

    (2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3. 

    (3) Cho dung dịch chứa a mol KHSO3 vào dung dịch chứa a mol KHCO3. 

    (4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4. 

    (5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3. 

    (6) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4. 

    (7) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư. 

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là. 

    A. 4.    B. 1.     C. 3.    D. 2. 

Câu 6: Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính 

là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen 

trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với axetilen. Công thức phần tử của etilen là. 

    A. CH4.    B. C2H6.    C. C2H4.   D. C2H2. 

Câu 7: Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong màu tăng cao 

sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi kh|c của etanol là. 

    A. ancol etylic.   B. axit fomic.    C. etanal.   D. phenol. 
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Câu 8: Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên 

gọi của X là. 

    A. ancol propylic.   B. metyl fomat   C. axit fomic.            D. axit axetic. 

Câu 9: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol. 

    A. Tristearin.   B. Benzyl axetat.   C. Metyl axetat.  D. Metyl fomat. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng. 

    A. Phân hỗn hợp chứa nito,phot pho, kali được gọi chung là phân NPK. 

    B. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. 

    C. Amophot là hỗn hợp cc muối (NH4)2HPO4 và KNO3. 

    D. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3
-) và ion amoni (NH4

+). 

Câu 11: Tổng số đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức 

phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là 

    A. 4.    B. 5.     C. 8.    D. 9. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

    (a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure. 

    (b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh. 

    (c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất. 

    (d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac. 

    (e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

    (g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. 

Số phát biểu đúng là. 

    A. 6.    B. 4.     C. 5.    D. 3. 

Câu 13: Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với 

dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và 

chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai? 

    A. Chất Z là NH3 và chất T là CO2.     B. Chất X là (NH4)2CO3. 

    B. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH.     D. Chất Q là H2NCH2COOH. 

Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba. 

    A. C2H5–NH2.   B. CH3–NH2.   C. (CH3)3N.   D. CH3–NH–CH3. 

Câu 15: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên do các bức xạ có bước sóng dài 

trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoái vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân 

chính gây ra hiệu ứng nhà kính. 

    A. SO2.    B. N2.    C. CO2.   D. O2. 

Câu 16: Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là. 

    A. Giấy quỳ mất màu.      B. Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ. 

    C. Giấy quỳ không chuyển màu.     D. Giấy quỳ chuyển sang màu xanh. 

Câu 17: Hai chất nào sau đây đều là lưỡng tính. 

    A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3.      B. Ca(OH)2 và Cr(OH)3. 

    C. NaOH và Al(OH)3.      D. Zn (OH)2 và Al(OH)3. 

Câu 18: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO, Al2O3, CaO, MgO có số mol bằng nhau (nung nóng 

ở nhiệt độ cao) thu được chất rắn A. Hòa tan A vào nước dư còn lại chất rắn X. X gồm. 

    A. Cu, Mg.    B. Cu, Mg, Al2O3.   C. Cu, Al2O3, MgO.   D. Cu, MgO. 

Câu 19: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là. 

    A. propyl axetat.   B. metyl propionat.   C. metyl axetat.  D. etyl axetat. 

§Ò sè 2 
Câu 1: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo. 

    A. CH3COOCH2C6H5      B. C15H31COOCH3 

    C. (C17H33COO)2C2H4               D. (C17H35COO)3C3H5 

Câu 2: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

    A. Poli (etylen terephtalat)      B. Poliacrilonitrin 

    C. Polistiren       D. Poli (metyl metacrylat) 
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Câu 3: Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 

dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là. 

    A. Fe   B. Cu    C. Ag    D. Al 

Câu 4: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng 

chảy. 

    A. Fe   B. Cu    C. Mg    D. Ag  

Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa. 

    A. NaCl   B. Ca(HCO3)2   C. KCl    D. KNO3 

Câu 6: Hợp chất H2NCH2COOH có tên là. 

    A. valin   B. lysin   C. alanin   D. glyxin 

Câu 7: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây tác hại lớn tới môi trường. Hai khí nào sau đây 

đều là nguyên nhân gây mưa axit. 

    A. H2S và N2  B. CO2 và O2   C. SO2 và NO2          D. NH2 và HCl 

Câu 8: Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là. 

    A. N2   B. N2O    C. NO    D. NO2 

Câu 9: Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí. 

    A. Ba(OH)2   B. Na2CO3   C. K2SO4   D. Ca(NO3)2 

Câu 10: Công thức hóa học của natri đicromat là. 

    A. Na2Cr2O7  B. NaCrO2   C. Na2CrO4   D. Na2SO4 

Câu 11: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. 

    A. Glyxin   B. Metylamin   C. Anilin   D. Glucozơ 

Câu 12: Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 

trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là. 

    A. 4    B. 2    C. 1    D. 3 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai. 

    A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch 

    B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH 

    C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li 

    D. Kim loại cứng nhất là Cr 

Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên 

kết peptit trong phân tử X là. 

    A. 3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai. 

    A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn 

    B. Fructozơ có nhiều trong mật ong 

    C. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este 

    D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol 

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí 

X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây. 

 

    A. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) 
ot⎯⎯→  Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2O 

    B. NH4Cl + NaOH 
ot⎯⎯→  NH3(k) + NaCl + H2O 

    C. CaCO3 + 2HCl ⎯⎯→  CaCl2 + CO2(k) + H2O 
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    D. 3Cu + 8HNO3(loãng)  ⎯⎯→  3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2O 

Câu 17: Cho kim loại Fe lần lượn phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số 

trường hợp phản ứng hóa học xảy ra là. 

    A. 4    B. 3    C. 1    D. 2 

Câu 18: Cho các phát biểu sau. 

a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo 

b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tna trong nước 

c) Glucozo thuộc loại mónosacarit 

d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol 

e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím 

f) Dung dịch saccarozo không tham gia phản ứng tráng bạc 

       Số phát biểu đúng là. 

    A. 2    B. 5    C. 3    D. 4 

Câu 19: Cho các phát biểu sau: 

a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4 

b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit 

c) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm 

d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit 

       Số phát biểu đúng là. 

    A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 20: Cho các phát biểu sau: 

a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước 

b) Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng) 

c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ 

d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối 

e) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư 

g) Lưu huỳnh, phốt pho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3 

       Số các phát biểu đúng là. 

    A. 4    B. 5    C. 3    D. 6 

Câu 21: Cho các sơ đồ phản ứng sau: 

(1) X1 + H2O 
dien phan

co mang ngan
⎯⎯⎯⎯⎯→  X2 + X3  + H2  

(2) X2 + X4 ⎯⎯→BaCO3  + Na2CO3  + H2O 

(3) X2 + X3 ⎯⎯→X1 + X5 + H2O 

(4) X4 + X6 ⎯⎯→BaSO4  + K2SO4 + CO2  + H2O 

Các chất X2, X5, X6 lần lượt là. 

    A. KOH, KClO3, H2SO4      B. NaOH, NaClO, KHSO4 

    C. NaHCO3, NaClO, KHSO4     D. NaOH. NaClO, H2SO4 

Câu 22: Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có 

phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là. 

    A. 3    B. 4    C. 2    D. 6 

Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu 

thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-

Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là. 

    A. Ala và Gly  B. Ala và Val   C. Gly và Gly            D. Gly và Val 

Câu 24: Kết quá thỉ nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau> 

 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Chuyển màu hồng 

Y Dung dịch I2 Có màu xanh tím 

Z Dung dịch AgNO3 có NH3 Kết tủa Ag 
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T Nước brom Kết tủa trắng 

       Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là 

    A. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozoơ  

    B. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin 

    C. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin   

    D. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic 

Câu 25: Cho các phát biểu sau: 

a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot 

b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời 

c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O 

d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 

e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3 

       Số phát biểu đúng là. 

    A. 5    B. 2    C. 4    D. 3 

Mét sè c©u hái thªm 
A. SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI GIỮA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 

● Mức độ nhận biết 

Câu 1: Cho các chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là. 

    A. CH3CHO.  B. CH3CH2OH.   C. CH3CH3.  D. CH3COOH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 2: Trong số các chất cho dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất. 

    A. C2H5OH.    B. CH3CHO.        C. CH3OCH3.      D. CH3COOH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên, năm 2016) 

Câu 3: Cho các chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là. 

    A. CH3OH      B. CH3CH2OH  C. CH3CH2COOH.  D. CH3COOH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT chuyên Bến Tre, năm 2016) 

Câu 4: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất. 

    A. CH3COOH.     B. CH3COOCH3.   C. HCOOH.    D. C2H5OH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016) 

Câu 5: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là. 

    A. C2H5OH.           B. CH3CHO.       C. CH3COOH.     D. C2H6. 

Câu 6: Cho dãy các chất: etan, ancol etylic, axit axetic, etyl axetat. Chất trong dãy có nhiệt độ sôi cao 

nhất là. 

    A. ancol etylic.       B. etyl axetat.            C. axit axetic .  D.  etan.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016) 

Câu 7: Trong các chất: ancol propylic, metylfomat, axit butiric và etilen glycol, chất có nhiệt độ sôi 

nhỏ nhất là.  

    A. axit oxalic.         B. Metyl fomat.      C. axit butiric.         D. etylen glicol.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2– THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016) 

● Mức độ thông hiểu 

Câu 8: Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây, dãy nào hợp lý nhất. 

      C2H5OH             HCOOH                     CH3COOH 

    A. 118,2oC             100,5oC                       78,3oC.  

    B. 100,5oC              78,3oC                         118,2oC. 

    C. 78,3oC               100,5oC                       118,2oC. 

    D. 118,2oC             78,3oC                         100,5oC. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016) 

Câu 9: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là. 

    A. C3H8, CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3. 

    B. C3H8, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH. 

    C. C3H7OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3. 
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    D. C3H8, C3H7OH, HCOOCH3, CH3COOH. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2016) 

Câu 10: Dãy được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là.      

    A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.          

    B. C2H5OH, CH3CHO, HCOOH, CH3COOH. 

    C. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. 

    D. HCOOH, CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH. 

 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Câu 11: Xét các chất: etyl axetat (1), ancol etylic (2), axit axetic (3). Các chất trên được xếp theo nhiệt 

độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là. 

    A.  (2) < (3) < (1).     B. (1) < (2)  < (3).              C.  (3)  < (1)  < (2).           D.  (1) < (3) < (2). 

Câu 12: Cho các chất X, Y, Z, T có nhiệt độ sôi tương ứng là 21oC; 78,3oC; 118oC; 184oC. Nhận xét 

nào sau đây đúng. 

    A. X là anilin.      B. Z là axit axetic.             C. T là etanol.           D. Y là etanal. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

B. SO SÁNH TÍNH AXIT VÀ BAZƠ GIỮA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 

● Mức độ nhận biết 

Câu 13: Dung dịch của hợp chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quì ẩm. 

    A. CH3NH2.        B. C2H5NH2.   

    C. H2NCH2COOH.       D. H2N-CH2-CH(NH2)COOH.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Diễn Châu – Nghệ An, năm 2016) 

Câu 14: Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh. 

    A. CH3NH2, NH3.       B. C6H5OH, CH3NH2. 

    C. C6H5NH2, CH3NH2.      D. C6H5OH, NH3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hương Khê – Hà Tĩnh, năm 2015) 

Câu 15: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím. 

    A. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH).                    

    B. Glyxin (H2N-CH2-COOH). 

    C. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH).                    

    D. Axit ađipic (HOOC-[CH2]4 -COOH). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trần Bình Trọng – Phú Yên, năm 2015) 

Câu 16: Cho các dung dịch của các hợp chất sau:  

(1) NH2-CH2-COOH;   (2) NH2-[CH2]2CH(NH2)-COOH;  

(3) HOOC-C3H5(NH2)-COOH;  (4) NH2-CH(CH3)-COOH;  

(5) NH2-CH2-COONa  

Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là 

    A. (3).     B.  (3), (4).        C. (1), (5).     D.  (2).  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016) 

Câu 17: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh. 

    A. Alanin.              B. Anilin.                 C. Metylamin.         D. Glyxin.  

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD & ĐT TP.HCM, năm 2015) 

Câu 18: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím. 

     A. Glyxin.   B. Phenylamin.  C. Metylamin.   D. Alanin. 

Câu 19: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh. 

    A. Glyxin.   B. Etylamin.   C. Anilin.        D. Phenylamoni clorua. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016) 

Câu 20: Dung dịch chất nào sau không làm hồng phenolphtalein. 

    A. lysin.         B. metylamin.        C. glyxin.      D.  axit glutamic.      

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2– THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016) 

Câu 21: Dung dịch trong nước của chất nào sau đây không làm đổi màu quì tím. 

    A.  Lysin.           B. Metyl amin.     C. Axit glutamic.   D. Alanin. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016) 
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Câu 22: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là. 

    A. Natri hiđroxit.          B. Amoniac.       C. Axit axetic.      D. Anilin. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016) 

Câu 23: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. 

    A. axit α-aminoglutaric (axit glutamic).    B. Axit α, -điaminocaproic. 

    C. Axit α-aminopropionic.      D. Axit aminoaxetic. 

Câu 24: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh. 

    A. Dung dịch alanin.      B. Dung dịch glyxin.  

    C. Dung dịch lysin.       D. Dung dịch valin. 

Câu 25: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là. 

    A. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.     

    B. metyl amin, amoniac, natri hiđroxit. 

    C. anilin, metyl amin, amoniac.     

    D. anilin, amoniac, natri hiđroxit. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phú Nhuận – TP. HCM, năm 2016) 

Câu 26: Dãy các chất nào sau đây đều không làm đổi màu quỳ tím. 

    A.  Axit glutamic, valin, alanin.          B. Axit glutamic, lysin, glyxin. 

    C. Alanin, lysin, metyl amin.             D. Anilin, glyxin, valin. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, năm 2016) 

Câu 27: Cho các chất C6H5OH (X); C6H5NH2 (Y); CH3NH2 (Z) và C6H5CH2OH (T). Chất không làm 

đổi màu quì tím là. 

    A. X, Y.    B.  X, Y, Z.         C. X, Y, T.       D. Z. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 28: Cho các dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutamic, valin, glyxin. Số dung dịch 

làm đổi màu quỳ tím là. 

    A. 5.    B. 4.    C. 3.    D. 2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT Sở GD và ĐT Quảng Ninh, năm 2016) 

Câu 29: Trong các chất sau: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, 

CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu hồng là. 

      A. 2.                    B. 4.                           C. 1.    D. 3. 

Câu 30: Trong các dung dịch CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-

CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là. 

    A. 4.    B. 1.    C. 2.    D. 3. 

Câu 31: Cho các dung dịch : C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong 

các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là. 

    A. 3.    B. 2.    C. 4.    D. 5. 

● Mức độ thông hiểu 

Câu 32: Các giải thích về quan hệ cấu trúc, tính chất nào sau đây không hợp lí. 

    A. Với amin R-NH2, gốc R hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại. 

    B. Do nhóm NH2- đẩy electron nên anilin dễ tham gia vào phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu 

tiên vị trí o- và p-. 

    C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn. 

    D. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ. 

         (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Đăng Lưu – TP.HCM, năm 2015) 

Câu 33: Những nhận xét nào trong các nhận xét sau là đúng. 

   (1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc. 

   (2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối 

lượng phân tử. 

   (3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm. 

   (4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac. 

    A. (1), (2).   B. (2), (3), (4).   C. (1), (2), (3).           D. (1), (2), (4). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2015) 
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Câu 34: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh hơn C2H5NH2. 

    A. NH3.      B. CH3NH2.         C. C6H5NH2.             D. CH3NHCH3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016) 

Câu 35: Trong số các chất dưới đây , chất có tính bazơ mạnh nhất là. 

    A. C6H5NH2.            B. (C6H5)2NH.       C. p-CH3C6H5NH2.         D. C6H5CH2NH2. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) 

Câu 36: Chất nào sau đây có tính bazơ yếu nhất. 

    A. p-nitroanilin.     B. p-metylanilin.   C.  amoniac.            D. đimetyl amin. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lao Bảo – Quảng Trị, năm 2016) 

Câu 37: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là. 

    A. Phenylamin, amoniac, etylamin.                    B. Etylamin, amoniac, phenylamin. 

    C. Etylamin, phenylamin, amoniac.                   D. Phenylamin, etylamin, amoniac. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT chuyên Bến Tre, năm 2016) 

Câu 38: Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol:  

(1) H2NCH2COOH;  (2) CH3COOH;  (3) CH3CH2NH2. 

Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là. 

    A. (2), (3), (1).     B. (2), (1), (3).       C. (3), (1), (2).           D.  (1), (2), (3). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016) 

Câu 39: Cho ba dung dịch chưa ba chất: CH3NH2 (X), H2NC3H5(COOH)2 (Y)  và H2NCH2COOH (Z) 

đều có nồng độ 0,1M. Thứ tự sắp xếp ba dung dịch trên theo chiều tăng dần độ pH là. 

    A. (Y) < (Z) < (X).    B. (X) < (Y) < (Z).          C. (Y) < (X) < (Z).   D. (Z) < (X) < (Y). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1– THPT Sở GD và ĐT Bắc Giang, năm 2016) 

Câu 40: Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) 

CH3CH2NH2, (4) NH3. Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH giảm dần là. 

    A. (3) > (4) > (1) > (2).         B. (3) > (4) > (2) > (1).  

    C.  (2) > (1) > (3) > (4).         D. (4) > (3) > (1) > (2). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016) 

● Mức độ vận dụng 

Câu 41: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là. 

    A. Etylamin, amoniac, phenylamin.    B. Phenylamin, amoniac, etylamin. 

     C. Etylamin, phenylamin, amoniac.    D. Phenylamin, etylamin, amoniac. 

Câu 42: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) 

(C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là. 

    A. (4), (1), (5), (2), (3).      B. (3), (1), (5), (2), (4). 

    C. (4), (2), (3), (1), (5).      D. (4), (2), (5), (1), (3). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2016) 

Câu 43: Cho các chất : đimetylamin (1), metylamin (2), amoniac (3), anilin (4), p-metylanilin (5), p-

nitroanilin (6). Tính bazơ tăng dần theo thứ tự là 

    A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).      B. (3), (2), (1), (4), (5), (6). 

    C. (6), (4), (5), (3), (2), (1).      D. (6), (5), (4), (3), (2), (1). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016) 

Câu 44: Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các 

chất được sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần là: 

    A. (Y), (Z), (T), (X).          B.  (X), (Z), (T), (Y).        C.  (Y), (T), (Z), (X).       D. (T), (Y), (Z), (X). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016) 

Câu 45: Cho các chất sau: (1) C2H5OH; (2) H2O; (3) C6H5OH; (4) CH3COOH; (5) HCOOH, thứ tự 

giảm dần tính axit là: 

    A.  (1) < (2) < (3) < (5) < (4).                     B. (1) <  (2) < (3) < (4) < (5).         

    C. (5) > (4) > (3) > (2) > (1).          D.  (4) > (5) > (3) > (1) > (2). 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016) 

 


