
TRƯỜNG THCS&THPT ĐỐNG ĐA 

    TỔ HÓA- SINH-CÔNG NGHỆ 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – MÔN HOÁ HỌC – LỚP 11 CƠ BẢN. 

 
I. LÍ THUYẾT:  

  1) Ankan: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng. 

  2) Anken: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng. 

      Phát biểu qui tắc Maccopnhicop. Cho ví dụ minh họa. 

  3) Ankađien: Định nghĩa, phân loại, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng. 

  4) Ankin: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng. 

  5) Benzen và đồng đẳng: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học. 

      Qui tắc thế trên vòng benzen. Cho ví dụ minh họa. 

      Stiren: Cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học. 

6) Hệ thống hoá về hiđrocacbon. Sự chuyển hoá giữa các loại hiđrocacbon. 

7) Ancol: Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế, ứng 

dụng. Cách xác định bậc của ancol, cho ví dụ minh họa. 

8) Phenol: Định nghĩa, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng 

9) Anđehit: Định nghĩa, phân loại, danh pháp, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế, ứng 

dụng 

10) Axít cacboxylic: Định nghĩa, phân loại, danh pháp, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế, 

ứng dụng. 

II. BÀI TẬP:  

1) Viết công thức cấu tạo các đồng phân ankan C5H12, anken C4H8, ankađien C4H6, ankin C5H8, 

hiđrocacbon thơm C8H10, ancol C3H7OH - C4H9OH, anđehit C4H9CHO, axít C4H9COOH. Gọi tên. 

2) Nêu hiện tượng, viết PTHH của các phản ứng: 

a. Sục khí etilen vào dung dịch brom. 

b. Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. 

c. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3. 

d. Sục khí axetilen vào dung dịch brom. 

e. Cho benzen tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc. 

f. Cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2. 

g. Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol. 

h. Cho dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ.  

3) Nhận biết: 

a. metan, etilen, axetilen, khí cacbonic. 

b. stiren, benzen, toluen. 

c. ancol etylic, glixerol, phenol. 

d. axít axetic, anđehit axetic, etanol, glixerol. 

4) Thực hiện sơ đồ phản ứng: 
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              5) Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần: 

     a. C2H5OH, C6H5OH, CH3OH. 

                 b. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH. 

      6) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho lần lượt các chất sau đây: C2H5OH, C6H5OH, 

CH3CHO, CH3COOH, C3H5(OH)3 tác dụng với Na, dung dịch KOH, dung dịch Br2.  

 

 



 

 

TOÁN  

1) Xác định công thức phân tử của các chất trong các trường hợp sau: 

a. Ankan A có tỉ khối hơi so với H2 là 29. 

b. Cứ 7 gam anken B kết hợp được với 160 gam dung dịch Br2 10%. 

c. Đốt cháy hoàn toàn 5,40 g ankađien C thu được 8,96 lít CO2 (đktc). 

d. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) ankin A thu được 6,72 lít CO2 (đktc). 

e. Ankylbenzen có 91,31% khối lượng cacbon. 

f. Cho 3,7 gam ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thoát ra 0,56 lít khí (đkc). 

2) Hợp chất hữu cơ X có chứa 54,54%C; 9,10%H; 36,36%O. Xác định công thức phân tử của X, biết 

dX/H2 = 44. 

3) Đốt cháy hết 11,2 lít (đktc) hỗn hợp A gồm metan và axetilen thu được 35,2 g CO2. 

a. Tính thành phần % theo thể tích và theo khối lượng từng chất trong A. 

b. Dẫn hỗn hợp A vào dung dịch AgNO3/NH3 dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành. 

4) Cho 24,4 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 5,6 lít khí (đktc). 

a. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong X. 

b. Đốt cháy hoàn toàn 24,4 gam X. Toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư, tính 

khối lượng kết tủa tạo thành. 

5) Cho hỗn hợp A gồm ancol etylic và phenol tác dụng với K (dư) thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, 

cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Tính thành phần % khối 

lượng của mỗi chất trong A. 

6) Cho hỗn hợp B gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư  thu được 3,36 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn 

hợp B tác dụng với dung dịch brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng. Tính thành phần % khối 

lượng của mỗi chất trong B. 

7) Cho 10,6 gam hỗn hợp Y gồm axít axetic và ancol etylic tác dụng với K dư thu được 2,24 lit H2 

(đktc). 

a. Tính khối lượng, thành phần % khối lượng từng chất trong Y. 

b. Nếu cho 5,3 gamY tác dụng với dung dịch NaOH dư, tính khối lượng muối tạo thành. 

8) Cho 16,6 g một hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol phản ứng với Na dư 

thì thu được 3,36 lít H2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo và thành phần % khối lượng của hai ancol 

trong hỗn hợp đó. 
9)    Cho 2 gam dung dịch anđehit fomic tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Tính C% 

của dung dịch HCHO ban đầu. 

10) Cho 0,44 gam anđehit là đồng đẳng của metanal phản ứng tráng bạc, thu được tối đa 2,16 gam Ag kết tủa. Xác 

định CTPT của X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


