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 Chuyªn ®Ò lý thuyÕt lÇn 3 
§Ò sè 1 

Câu 1: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc. 
A. (CH3)3COH và (CH3)2NH. B. (CH3)2CHCH2OH và CH3NHCH(CH3)2. 
C. CH3CH(NH2)CH3 và CH3CH2OH. D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2. 

Câu 2: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không cùng tồn tại trong dung dịch. 
A. NaCl và Ba(NO3)2.   B. AlCl3 và CuSO4. 
C. Na2CO3 và KOH.   D. NaOH và NaHCO3. 

Câu 3: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là. 
A. 1s32s22p63s1. B. 1s22s22p63s2. C. 1s22s32p63s2. D. 1s22s22p63s1. 

Câu 4: Để nhận biết ion NO 3
  trong dung dịch có thể dùng thuốc thử nào sau đây. 

A. Dung dịch HCl.   B. Dung dịch NaOH. 
C. Dung dịch BaCl2.   D. Cu và dung dịch H2SO4 loãng. 

Câu 5: Số nguyên tử H có trong phân tử vinyl axetat là. 
A. 6. B. 10. C. 8. D. 4. 

Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau. 
A. Thực hiện phản ứng tráng bạc. 
B. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan. 
C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic. 
D. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam. 

Câu 7: Ảnh hưởng của gốc C6H5 đến nhóm NH2 trong phân tử anilin thể hiện qua phản ứng giữa 
anilin với chất nào sau đây. 

A. Quỳ tím (không đổi màu).   B. Dung dịch HCl. 
C. Nước brom.   D. Dung dịch H2SO4. 

Câu 8: Hợp chất nào sau đây không thuộc loại đipeptit. 
A. H2N-CH(CH3)CONH-CH2COOH. B. H2N-CH2CH2CONH-CH2-CH2COOH. 
C. H2N-CH2CONH-CH2COOH. D. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH. 

Câu 9: Kim loại nào sau đây không khử được ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 thành Cu. 
A. Al. B. Mg. C. Fe. D. K. 

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:  Alanin HCl  X NaOHY. Chất Y là chất nào sau đây. 
A. H2N-CH2-CH2-COOH.   B. CH3-CH(NH3Cl)-COONa. 
C. CH3-CH(NH3Cl)-COOH.   D. CH3-CH(NH2)-COONa. 

Câu 11: Hợp chất hữu cơ X có công thức:  H2N – CH2 – COOH. X có tên gọi là. 
A. Glyxin. B. Lysin. C. Valin. D. Alanin. 

Câu 12: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng tăng mach 
polime. 

A. Nhựa Rezol 
ot  B. poli(vinyl axetat) +  H2O 

0OH ; t
  

C. poli(vinyl clorua) + Cl2 
0t  D. Poliisopren + HCl 

0t  

Câu 13: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với kim loại nào sau đây. 
A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. Au. 

Câu 14: Chất nào sau đây không bị thủy phân. 
A. Tinh bột. B. Fructozơ. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ. 

Câu 15: Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau: Na (Z=11); Mg (Z=12); Al (Z=13); K (Z=19). 
Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính kim loại giảm dần? 

A. K; Mg; Al; Na. B. Al; Mg; Na; K. C. K; Na; Mg; Al. D. Al; Na; Mg; K. 

Câu 16: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai. 
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A. Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2.  B. Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag. 
C. Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu.  D. Cu + 2HNO3  Cu(NO3)2 + H2. 

Câu 17: Este (X) được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là. 
A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C2H4O2. D. C4H10O2. 

Câu 18: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây được dùng để chế tạo tơ tổng hợp? 
A. Trùng hợp metyl metacrylat.   B. Trùng hợp polietilen. 
C. Trùng hợp vinyl xianua.   D. Trùng hợp vinyl clorua. 

Câu 19: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. 

(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 

(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3. 
(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. 

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).  

  Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa. 
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 

Câu 20: Cho dãy các chất: benzyl axetat, anlyl axetat, vinyl fomat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất 
trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là. 

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

Câu 21: Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong dung dịch X là 

A. Mg(NO3)2 Fe(NO3)3.   B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2. 
C. Fe(NO3)2 và AgNO3.   D. Mg(NO3)2 và AgNO3. 

Câu 22: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: 
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.  
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. 
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam. 
(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu 

được một loại monosaccarit duy nhất. 
(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.  
(g) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. 

Số phát biểu đúng là 
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4. 

Câu 23: Cho 2 phương trình ion rút gọn:  
 1) R2+  + X  →  R   +  X2+;                 2) R + 2X3+  → R2+ + 2X2+ 

Nhận xét nào sau đây là đúng. 
A. Tính khử: X2+ > R  > X.   B. Tính oxi hóa: X3+ > R2+ > X2+. 
C. Tính khử: X  > X2+ >R.   D. Tính oxi hóa: R2+ > X3+> X2+. 

Câu 24: Phản ứng giữa các chất nào sau đây không tạo ra hai muối. 
A. NO2 và dung dịch NaOH dư.  B. Ba(HCO3)2 và dung dịch KOH dư. 
C. Fe3O4 và dung dịch HNO3 dư.  D. Fe3O4 và dung dịch HCl dư. 

Câu 25: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu 
được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu 
cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là chất nào trong số các 
chất sau. 

A. CH3COOCH=CH-CH3.   B. HCOOCH=CH2. 
C. CH3COOCH=CH2.   D. HCOOCH3. 

Câu 26: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol 
valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Gly-Gly; Ala-
Gly; và tripeptit Gly-Val-Gly. Amino axit đầu N, amino axit đầu C của X là 
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A. Gly, Val. B. Ala, Gly. C. Ala, Val. D. Gly, Gly. 

Câu 27: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu 
được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng 
với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là 
đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây không đúng. 

A. Chất Z không làm mất màu nước brom. 
B. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2. 
C. Chất T không có đồng phân hình học. 
D. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol 1 : 1. 

§Ò sè 2 
Câu 1: Để xử lí thủy ngân bị rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ, người ta dùng chất bột nào sau đây để rắc lên 
thủy ngân. 
 A. gạo B. lưu huỳnh C. than hoạt tính D. vôi 
Câu 2: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ. 
 A. Nilon-6,6 B. Polietilen C. Poli(vinyl clorua) D. Polibutađien 
Câu 3: Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người 
ốm. Trong công nghiệp glucozơ được dùng tráng gương, tráng ruột phích. Glucozơ có công thức hóa 
học là. 
 A. C6H10O5 B. C6H22O5 C. C12H22O11 D. C6H12O6 
Câu 4: Ứng dụng nào sau đây không phải là của saccarozơ. 
 A. Là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ hộp. 
 B. Là thực phẩm quan trọng của con người. 
 C. Là hồ dán 
 D. Dùng để pha chế thuốc 
Câu 5: Anilin là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, dễ tác dụng với các axit mạnh và có 
thể tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Anilin có công thức phân tử là.  
 A. C6H7N B. C2H7N C. C6H13N D. C4H12N2 
Câu 6: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo. 
 A. Tơ axetat B. Tơ nilon-6,6 C. Tơ tằm D. Tơ capron (nilon-6) 
Câu 7: CH3-CH(NH2)-COOH có tên gọi là. 
 A. axit glutamic B. lysin C. glyxin D. alanin 
Câu 8: Tơ nitron dai bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. 
Trong hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? 
 A. H2N-[CH2]5-COOH       B. CH2=CH-CH3 

 C. CH2=CH-CN       D. H2N-[CH2]6-NH2 
Câu 9: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ. 
 A. Ca B. Al C. Na D. K 
Câu 10: Giải pháp thực tế nào nào sau đây không hợp lí. 
 A. Khử mùi tanh của cá bằng giấm ăn   B. Rửa lọ đựng anilin bằng nước brom 
 C. Rửa lọ đựng mỡ ăn bằng nước xà phòng  D. Rửa lọ đựng anilin bằng axit HCl 
Câu 11: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím. 
 A. Anilin B. Alanin C. Metylamin D. Glyxin 
Câu 12: Este no đơn chức, mạch hở có công thức phân tử dạng tổng quát là 
 A. CnH2n-2O2 (n≥2) B. CnH2nO2 (n≥2) C. CnH2n+2O2 (n≥2) D. CnH2nO (n≥2) 
Câu 13: Metyl axetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo. 
 A. C3H7COOH B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3 
Câu 14: Kim loại M phản ứng được với các dung dịch sau: dung dịch HCl, dung dịch AgNO3, dung 
dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là. 
 A. Fe B. Al C. Zn D. Ag 
Câu 15: Phát biểu nào sau đây về kim loại kiềm là không đúng. 
 A. Để bảo quản kim loại kiềm, ta phải ngâm chúng trong dầu hỏa. 
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 B. Tinh thể của các kim loại kiềm đều có kiểu mạng lập tâm khối. 
 C. Kim loại kiềm không có ở dạng đơn chất tự do trong tự nhiên. 
 D. Trong tất cả các kim loại, chỉ nguyên tử kim loại kiềm mới có 1 electron ngoài cùng. 
Câu 16: Hóa chất NaOH rắn có thể làm khô các khí nào trong số các khí sau. 
 A. H2S B. SO2 C. CO2 D. NH3 
Câu 17: Cho hình vẽ sau đây: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình vẽ trên mô tả thí nghiệm nào sau đây. 
 A. Thực hiện phản ứng tráng gương, tráng ruột phích.  
 B. Phản ứng hòa tan Cu(OH)2 trong dung dịch saccarozơ. 
 C. Thực hiện phản ứng điều chế este. 
 D. Phản ứng giữa axit hữu cơ với dung dịch kiềm. 
Câu 18: Phương trình hóa học nào sau đây viết không đúng. 
 A. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O   B. Na2SO4 + BaCO3 → BaSO4 + Na2CO3 

 C. Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O  D. NaOH + SO2 → NaHSO3 
Câu 19: Cho Zn từ từ đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 thì thứ tự các 
ion bị khử là. 
 A. Fe3+, Ag+, Cu2+       B. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ 

 C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+      D. Ag+, Fe3+, Cu2+ 
Câu 20: Cho các hóa chất: Ca(OH)2, Na2CO3, Na2SO4, NaOH, Na3PO4. Số chất có thể dùng để loại bỏ 
tính cứng của mẫu nước có tính cứng tạm thời (nước chứa Ca2+, Mg2+, HCO3

-) là. 
 A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 
Câu 21: Có một số phát biểu về cacbonhiđrat như sau: 
(1) Saccarozơ có tham gia  phản ứng tráng bạc. 
(2) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol. 
(3) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. 
(4) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, đều bị thủy phân tạo thành glucozơ. 
(5) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam. 
Số phát biểu đúng là. 
 A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 
Câu 22: Cho các este: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, phenyl axetat. Số este phản ứng 
được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là. 
 A. 3 B. 2 C. 5 D. 1 
Câu 23: Cho các phát biểu sau: 
(1) Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính. 
(2) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím. 
(3) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit. 
(4) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. 
(5) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit. 
(6) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai. 
Số phát biểu đúng là: 
 A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 

Câu 24: Cho sơ đồ: NaHCO3
X  Na2SO4

Y  NaCl Z  NaNO3. X, Y, Z tương ứng là 
 A. NaHSO4, BaCl2, AgNO3     B. H2SO4, BaCl2, HNO3 
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 C. K2SO4, HCl, AgNO3      D. (NH4)2SO4, HCl, HNO3 
Câu 25: Cho các phát biểu sau: 
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. 
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 
(d) Triolein, tristearin có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. 
(e) Isoamyl axetat được dùng làm dung môi pha sơn và dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực 
phẩm. 
Số phát biểu đúng là 
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

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. 
    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.          
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    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 1: 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 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 6: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím. 

     A. Glyxin.   B. Phenylamin.  C. Metylamin.   D. Alanin. 
Câu 7: 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 8: 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 9: 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) 
Câu 10: 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 11: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. 
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    A. axit α-aminoglutaric (axit glutamic).    B. Axit α, -điaminocaproic. 
    C. Axit α-aminopropionic.      D. Axit aminoaxetic. 
Câu 12: 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 13: 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 14: 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 15: 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 16: 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 17: 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 18: 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 19: 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 20: 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 21: 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) 

Câu 22: 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 23: Trong số các chất dưới đây , chất có tính bazơ mạnh nhất là. 
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    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 24: 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 25: 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 26: 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 27: 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 28: 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 29: 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 30: 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 31: 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 32: 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 33: 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) 
Câu 34: Sắp xếp theo chiều độ tăng dần độ linh động của nguyên tử hiđro trong nhóm chức trong phân 
tử các chất : C2H5OH (1) , CH3COOH (2), CH2=CHCOOH (3), C6H5OH (4), CH3C6H4OH (5), 
C6H5CH2OH (6) là : 
    A.  (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3).       B. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). 
    C. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6).        D. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). 

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



Điện thoại: 0903269191 hay www.fb/hochoacungthaydung 

 9 

Câu 35: Cho các chất sau: H2O (1), C6H5OH (2), C2H5OH (3), HCOOH (4), CH3COOH (5), HClO4 
(6), H2CO3 (7). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong 
nhóm OH là. 
    A. (1), (3), (2), (5), (4), (7), (6).            B. (3), (1), (2), (5), (4), (7), (6). 
    C.  (3), (1), (2), (7), (4), (5), (6).          D. (3), (1), (2), (7), (5), (4), (6). 
 


