
                                                                                                                                     

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ  II 

MÔN HÓA HỌC LỚP 11 – NĂM HỌC: 2016-2017 

 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

1. Ankan: 

- Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử.  

- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, danh pháp. 

- Tính chất vật lí chung: quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, 

tính tan. 

- Tính chất hóa học: phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh.  

- Phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp. ứng dụng 

của ankan.  

2. Anken: 

- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học.  

- Cách gọi tên thông thường và tên thay thế. 

- Tính chất vật lí chung: quy luật biến đổi về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan. 

- Phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, ứng dụng. 

- Tính chất hóa học: Phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-

côp, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa.  

3. Ankađien, ankin: 

- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo của ankađien. 

- Đặc điểm cấu tạo, tính chất hoá học của ankađien liên hợp (buta-1,3-đien và isopren): phản ứng cộng 1, 2 và 

cộng 1, 4. Điều chế buta-1,3-đien từ butan và isopren từ isopentan trong công nghiệp.  

- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí (quy luật biến đổi về 

trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan) của ankin. 

- Tính chất hóa học của ankin: Phản ứng cộng H2, Br2, HX; Phản ứng thế nguyên tử H linh động của ank-1-in; 

phản ứng oxi hóa. 

- Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.  

4. Benzen và đồng đẳng: 

- Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp. 

- Tính chất vật lí: Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen. 

- Tính chất hóa học: Phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen, phản ứng thế và oxi hóa 

mạch nhánh. 

5. Ancol: 

- Định nghĩa, phân loại. 

- Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc - chức và thay thế). 

- Tính chất vật lí: Nhiệt độ sôi, độ tan trong nước, liên kết hiđro.  

- Tính chất hóa học: Phản ứng của nhóm OH (thế H, thế OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc 

ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton, phản ứng cháy.  

- Phương pháp điều chế ancol từ anken, điều chế etanol từ tinh bột.  

- Ứng dụng của etanol. 

- Công thức phân tử, cấu tạo, tính chất riêng của glixerol (phản ứng với Cu(OH)2), điều chế glixerol. 

6. Phenol: 

- Khái niệm, phân loại phenol. 

- Tính chất vật lí: Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan. 

- Tính chất hóa học: Tác dụng với natri, natri hiđroxit, nước brom. 

- Phương pháp điều chế phenol (từ cumen, từ benzen), ứng dụng của phenol. 

 



                                                                                                                                     

B. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO 

 

TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

                   TỔ HÓA HỌC 

 

 

               KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 

                                     MÔN: HÓA HỌC- LỚP 11 

                    Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề 

I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) 

Câu 1: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm chung của chất hữu cơ là không đúng? 

A. Liên kết hóa học chủ yếu trong các phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. 

B. Các hợp chất hữu cơ thường khó bay hơi, bền với nhiệt và khó cháy. 

C. Phần lớn các hợp chất hữu cơ thường không tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ. 

D. Các phản ứng hóa hoc của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau 

tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm. 

Câu 2: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất làm mất màu dung dịch brom? 

A. metan, butađien, etilen.              B. isobutan, axetien, etilen.  

C. propen, butađien,propin.              D.  axetien, etan, propen. 

Câu 3: Trong điều kiện thích hợp có phản ứng sau: C2H2 + H2O → X. X là  

 A. CH2=CH-OH.  B. CH3COOH.            C. C2H5OH.  D. CH3CHO. 

Câu 4: Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân hình học? 

  A. CHCl = CHCl.           B. CH3CH = CHCH3.            

  C. CH3CH = CHC2H5.     D. (CH3)2C = CHCH3. 

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm phản ứng vào bình đựng 0,15 

mol Ca(OH)2. Kết thúc thí nghiệm, lọc tách được 10 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch thu được sau 

phản ứng tăng thêm 6 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng. Công thức phân tử của X là 

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

Câu 6: Có bao nhiêu đồng phân ankin tương ứng công thức phân tử C6H10 phản ứng được với dung dịch 

AgNO3/NH3? 

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

Câu 7:  Cho các chất: C6H5CH3 (1), p-H3CC6H4C2H5 (2), C6H5C2H3 (3), o-H3CC6H4CH3 (4). Dãy gồm các 

chất đồng đẳng của benzen là: 

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

 

 

Câu 8: Chất X có CTCT: 

Tên thay thế của X là 

  A. 3-etyl-1,4-đimetylbenzen.                                                  B. 1,4-đimetyl-3-etylbenzen. 

       C. 5-etyl-1,4-đimetylbenzen.                                                  D. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen. 

Câu 9: Ankan X có công thức phân tử là C5H12 khi tác dụng với Clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X 

là 

  A. pentan.    B. isopentan.   

  C. neopentan.    D. 2,2-đimetylpropan. 

Câu 10: Trong phân tử các anken, theo chiều tăng số nguyên tử cacbon, phần trăm khối lượng của cacbon 

 A. tăng dần.       B. giảm dần.    

C. không đổi.       D. biến đổi không theo quy luật. 

Câu 11: Kết luận nào sau đây không đúng? 

 A. Stiren không làm mất màu dung dịch thuốc tím 

 B. Stiren còn có tên là vinylbenzen 

 C. Các nguyên tử trong phân tử stiren cùng nằm trên một mặt phẳng. 

 D. Stiren vừa có tính chất giống anken vừa có tính chất giống benzen. 

Câu 12: Ancol no, đơn chức, mạch hở X tạo được ete Y. Tỉ khối hơi của Y so với X gần bằng 1,61. Tên của 

X là 

 A. metanol.   B. etanol.   C. propan-1-ol . D. propan-2-ol. 

C2H5

H3C CH3

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 



                                                                                                                                     

Câu 13: Cho isopren phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Có thể thu được tối đa bao nhiêu đồng 

phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2? 

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

Câu 14: Đun nóng 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở với axit H2SO4 đặc thu được 6 gam hỗn 

hợp gồm 3 ete có số mol bằng nhau. Hai ancol là 

 A.CH3OH và C2H5OH.     B.C2H5OH và C3H7OH.  

C.CH3OH và C3H7OH.      D.C2H5OH và C4H9OH. 

Câu 15: Nếu hiệu suất của cả quá trình đạt 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml 

thì khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46º là  

     A. 5,4 kg.  B. 5,0 kg.  C. 6,0 kg.  D. 4,5 kg. 

Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y → PVC. X và Y lần lượt là 

 A. C2H6, CH2=CHCl.  B. C3H4, CH3CH=CHCl.  

C. C2H2, CH2=CHCl.             D. C2H4, CH2=CHCl. 

Câu 17: Cho các chất hữu cơ (trong phân tử có chứa vòng benzen) sau: HOCH2-C6H4-CH2OH,  

CH3-C6H4-OH, HO-C6H4-OH, C6H5-CH2OH, C2H5-C6H3(OH)2. Số hợp chất thuộc loại phenol là 

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

Câu 18: Hợp chất hữu cơ X (phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với 

Na và NaOH. X tác dụng với Na dư thu được số mol H2 bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng 

với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 .Công thức cấu  tạo của X là  

  A. CH3OC6H4OH.    B. C6H5CH(OH)2   

  C. HOC6H4CH2OH.    D. CH3C6H3(OH)2.  

Câu 19: Hỗn hợp X gồm propan, propen, propin có tỉ khối so với H2 là 21,2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol 

X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là 

A.18,6 gam.   B.18,96 gam.   C.20,4 gam.  D.16,8 gam. 

Câu 20: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu 

được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng 

bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m 

là 

 A. 0,328.  B. 0,205.  C. 0,585.   D. 0,620. 

Câu 21: Liên kết ba 

 A. chỉ có liên kết       B. Chỉ có liên kết      

 C. gồm hai liên kết  và một liên kết    D. gồm hai liên kết  và một liên kết . 

Câu 22: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan? 

A. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12. B. CH4, C2H6, C4H10, C5H12. 

C. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8. D. CH4, C2H2, C3H4, C4H10. 

Câu 23: Ankan X có tên gọi: 3–etyl–2,4–đimetylhexan. CTPT của X là 

    A. C11H24.  B. C9H20. C. C8H18. D. C10H22. 

Câu 24: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây gọi là phương pháp sinh hóa? 

     A. Anđehit axetic. B. Etylclorua. C. Tinh bột. D. Etilen. 

II. TỰ LUẬN: (2 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam chất hữu cơ A thu được 8,064 lít CO2(đktc) và 4,32 gam H2O. Biết tỉ khối hơi 

của A so với không khí là 1,38. 

1. Lập công thức phân tử của A. 

2. Lấy 13,44 lit hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và A đem chia làm hai phần bằng nhau 

-Phần 1 cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 22,05 gam kết tủa. 

-Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn tạo ra 15,68 lít khí CO2(đktc). 

Tính % thể tích các chất trong hỗn hợp X. 

 

----------- HẾT ---------- 
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                                     MÔN: HÓA HỌC- LỚP 11 
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I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) 

Câu 1: C7H8O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen tác dụng được với Na? 

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

Câu 2: Từ benzen điều chế p-brom nitrobenzen qua các phản ứng 

A. brom hoá, rồi lấy sản phẩm nitro hóa.  

B. nitro hoá rồi lấy sản phẩm halogen hóa. 

C. halogen hoá, rồi lấy sản phẩm nitro hóa.  

D. nitro hoá, rồi lấy sản phẩm brom hóa. 

Câu 3: Chất X có công thức (CH)n , biết 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, t0) hoặc 1 mol Br2 (trong 

dung dịch). X là 

A. vinyl axetilen. B. axetilen. C. benzen. D. vinyl benzen. 

Câu 4: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện trong phản ứng giữa phenol 

với  

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch Br2. C. Na. D. dung dịch HNO3. 

Câu 5: Chất không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là 

A. axetilen. B. propin. C. butadien. D. vinyl axetilen. 

Câu 6: Dãy gồm các chất và dung dịch đều tác dụng với ancol etylic là: 

A. Dung dịch NaOH, CuO (t
o
), HCl.  B. Na, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. 

C. Na, CuO (t
o
), HCl.  D. H2, dung dịch AgNO3/NH3, K. 

Câu 7: Thể tích khí (đktc) thu được khi nung 31,16 gam CH3COONa với hỗn hợp vôi  tôi xút là 

A. 8,512 lít. B. 6,72 lít. C. 4,48 lít. D. 5,824 lít. 

Câu 8: Khi bị tách nước, ancol nào sau đây có thể tạo 2 anken là đồng phân cấu tạo của nhau? 

A. CH3CH2CH2OH. B. CH3CH(OH)CH2CH3. 

C. CH3CH(OH)CH3. D. C2H5CH(OH)C2H5. 

Câu 9: X là 1 polime có công thức ….-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- …Công thức 1 mắt  xích của X là 

A. -CH2-CH(CH3)-.    B. -CH2-.                         C. -CH2-CH2-CH2-. D. - CH2-CH2-. 

Câu 10: Có 4 hỗn hợp khí đều có tỉ lệ mol 1:1 là: C2H4, C3H8 (1), CH4, C2H4 (2), C2H4, C2H2 (3), và C3H4, 

C3H6 (4). Khi đốt cháy hoàn toàn cùng một thể tích (đo ở cùng điều kiện), hỗn hợp tạo ra lượng nước nhiều 

nhất là 

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

Câu 11: C4H6 có số đồng phân mạch hở là 

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

Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4  C2H2  X  Y  polibutađien. X là 

A. C4H6. B. CH2=CH-Cl. C. C4H10. D. C4H4. 

Câu 13: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm propin và propen vào luợng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy 

còn 1,792 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là 

A. 13,23. B. 17,64. C. 26.4. D. 11,76. 

Câu 14: Dãy các chất nào sau đây đều không làm mất màu dung dịch KMnO4? 

A. Benzen, propin, khí cacbonic. B. Propan, propen, toluen. 

C. Metan, benzen, khí cacbonic. D. Axetilen, etan, stiren. 

Câu 15: Cho 0,2 mol hỗn hợp khí (ở điều kiện thường) gồm hiđrocacbon X và axetilen tác dụng với dung 

dịch brom dư thấy có 0,35 mol Br2 tham gia phản ứng. X có thể là 

A. benzen. B. vinyl axetilen. C. etilen. D. stiren. 

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế axetilen từ chất X. X là 

A. C2H5OH. B. CaC2. C. CH4. D. CH3COONa. 
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Câu 17: Trime hóa axtilen (ở 600
0
C, bột C) thu được 46,8 gam benzen. Nếu hiệu suất phản ứng bằng 80% thì 

thể tích axtilen (đktc) cần thiết phải dùng là 

A. 7,84 lít. B. 6,72 lít. C. 8,96 lít. D. 5,6 lít. 

Câu 18: Để làm sạch metan từ hỗn hợp C2H2, CO2, C2H4 người ta dẫn hỗn hợp đi qua 

A. dung dịch AgNO3/NH3(dư), dung dịch brom dư và H2SO4 đặc. 

B. H2SO4 đặc dung dịch NaOH dư. 

C. dung dịch brom dư, dung dịch Ca(OH)2 dư và H2SO4 đặc. 

D. dung dịch AgNO3/NH3 (dư) và H2SO4 đặc. 

Câu 19: Cho các chất: propen, but-1,3-đien, stiren, toluen. Số chất tác dụng được với dung dịch brom là 

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

Câu 20: Đốt m gam một hiđrocacbon X, đựơc 0,1 mol CO2 và 0,1125 mol nước. Khi cho hơi của X tác dụng  

với Cl2 có ánh sáng khuếch tán, theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. X là 

A. neopentan.                B. octan.                          C. isopentan.             D. 2,2,3,3-tetrametylbutan. 

Câu 21: Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170
o
C thì  sản phẩm chính thu được là  

    A. but-2-en. B. đibutyl ete. C. đietyl ete. D. but-1-en. 

Câu 22: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol 

với 

 A. dung dịch NaOH.  B. Na kim loại.  

 C. nước Br2.  D. H2 (Ni, nung nóng). 

Câu 23: Khi cho dung dịch brom vào lọ đựng phenol thì hiện tượng quan sát được là xuất hiện kết tủa màu 

 A. đen.                             B. trắng.  C. vàng.   D. xanh.   

Câu 24: Để nhận biết axetilen, toluen và stiren, người ta dùng dung dịch 

 A. Br2. B. AgNO3/NH3. C. KMnO4. D. Br2 và AgNO3/NH3.

   

II. TỰ LUẬN: (2 điểm) 

Hỗn hợp X gồm ancol no đơn chức mạch hở Y và phenol. Chia hỗn hợp 23,92 gam hỗn hợp X làm hai phần 

bằng nhau: 

- Phần 1: cho tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,4M. 

- Phần 2: cho tác dụng với lượng Na vừa đủ thì thu được 1,568 lít khí (ở đktc). 

1. Xác định CTCT của Y.  

2. Gọi tên Y theo danh pháp thay thế? Biết khi đun nóng Y với CuO thu được xeton. 

 

----------- HẾT ---------- 
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I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Câu 1. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14? 

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

Câu 2. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là 

A. 2,2,4-trimetylpentan.   B. 2,4-trimetylpetan. 

C. 2,4,4-trimetylpentan.   D. 2-đimetyl-4-metylpentan. 

Câu 3. Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Tên 

ankan là 

A. 2,2-đimetylbutan. B. 2-metylpentan. C. hexan.   D. 2,3-đimetylbutan. 

Câu 4. Cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm chính là 

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.   C. CH3-CH2-CHBr-CH3. 

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.   D. CH3-CH2-CH2-CH2Br. 

Câu 5. Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230 gam ancol etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng 

đạt 40% là 

A. 56 gam.  B. 84 gam.  C. 196 gam.   D. 350 gam. 

Câu 6. Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch 

A. brom dư.  B.  KMnO4 dư. C. AgNO3/NH3 dư.  D. quỳ tím. 

Câu 7. Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Cho 8,6 gam X tác dụng với dung dịch brom (dư) thì khối 

lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, 13,44 lít (đktc) X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong 

NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 trong X là  

A. 40%.        B. 20%.  C. 25%.   D. 50%. 

Câu 8. Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là 

A. 

C2H5

Cl   B. 

C2H5

Cl   C.  

C2H5

Cl

   D.  

C2H5

Cl 

Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng về 2 vị trí nhóm thế trên vòng benzen? 

A. 1, 2 gọi là ortho.       B. 1,4 gọi là para.            

C. 1,3 gọi là meta.               D. 1,5 gọi là ortho. 

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ X là đồng đẳng của benzen thu được 10,08 lít CO2 (đktc). 

Công thức phân tử của X là  

A. C9H12.           B. C8H10.               C. C7H8.                        D. C10H14.  

Câu 11. Bậc của ancol là 

A. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử.  B. bậc của cacbon liên kết với nhóm -OH. 

C. số nhóm chức có trong phân tử.  D. số cacbon có trong phân tử ancol. 

Câu 12. Khi đun nóng một ancol đơn chức no X với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản 

phẩm Y có tỉ khối hơi so với X là 0,7. Công thức phân tử của X là 

A. C4H7OH.  B. C3H7OH.  C. C3H5OH.   D. C2H5OH. 

Câu 13. Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 

40 gam kết tủa. Khối lượng ancol etylic thu được là 

A. 18,4 gam.  B. 16,8 gam.    C. 16,4 gam.   D. 17,4 gam. 

Câu 14. Dãy gồm các chất và dung dịch đều phản ứng với phenol là: 

A. Dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na.  

B. Nước brom, H2, dung dịch NaOH. 

C. Nước brom, Na, dung dịch NaOH.  

D. Nước brom, dung dịch HCl, dung dịch NaOH. 
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Câu 15. Hiện tượng lần lượt xảy ra khi nh  vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch 

HCOONa và một ít dung dịch C6H5ONa rồi lắc mạnh là 

A. có sự phân lớp, dung dịch trong suốt hóa đục.  

B. dung dịch trong suốt hóa đục. 

C. có  phân lớp, dung dịch trong suốt.   

D. xuất hiện sự phân lớp ở cả 2 ống nghiệm. 

Câu 16. Hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. X có công 

thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công 

thức phân tử của X là  

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

Câu 17. Cho 9,4 gam phenol phản ứng hoàn toàn với nước brom dư tạo thành a gam kết tủa trắng (2,4,6- 

tribromphenol). Giá trị của a là 

A. 25,4.   B. 33,1.  C. 33,4 .   D. 17,3. 

Câu 18. Trong các chất sau đây, chất không làm mất màu dung dịch brom là 

A. etilen.              B. axetilen.                C. isobutan.         D. isopren. 

Câu 19. Cho dãy chuyển hóa sau: CH4  X   Y  Z Cao su buna. Công thức phân tử của Y là 

A. C4H6.   B. C2H5OH.  C. C4H4.      D. C4H10. 

Câu 20. Cho isopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 

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

Câu 21: Để nhận biết axetilen, toluen và stiren, người ta dùng dung dịch 

 A. Br2.  B. AgNO3/NH3.  

 C. KMnO4.  D. Br2 và AgNO3/NH3.   

Câu 22: Chất có CTPT nào sau đây có thể thuộc dãy đồng đẳng benzen? 

 A. C9H10. B. C7H8. C. C8H8.  D. C7H10. 

Câu 23: Tính chất không phải của toluen là tác dụng với 

 A. Br2 khan (Fe, t
oC

).                             B. Cl2 (as). 

 C. dung dịch KMnO4, t
0
.                         D. dung dịch Br2. 

Câu 24: Để phân biệt axetilen với etilen ta dùng phản ứng 

 A. cộng với dung dịch brom.  

 B. thế của axetilen với dung dịch AgNO3 trong amoniac. 

 C. oxi hóa không hoàn toàn.    

 D. trùng hợp. 

 

II. TỰ LUẬN (2 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Hấp thụ toàn 

bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 9 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng 

giảm 3,06 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. 

1. Xác định CTPT của A và B.  

2. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu. 

 

----------- HẾT ---------- 
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I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm). 

Câu 1. Phản ứng hóa học giữa metan với khí clo (khi có ánh sáng) thuộc loại phản ứng  

A. cộng.    B. tách.          C. thế.      D. oxi hóa. 

Câu 2. Khi cho butan tác dụng với Br2 có chiếu sáng thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm 

chính? 

A. CH3CH2CH2CH2Br.        B. CH3CH2CHBrCH3.   

C. CH3CH2CH2CHBr2.        D. CH3CH2CBr2CH3. 

Câu 3. Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có phân tử khối là 151. Tên của 

ankan là 

  A. metylbutan.                                           B. 2,2-đimetylpropan. 

 C. metylpropan.                               D. 1,2-đimetylbutan. 

Câu 4. Để làm sạch etilen có lẫn axetilen cần cho hỗn hợp đi qua dung dịch (lấy dư) nào sau đây? 

A. Br2.    B. KMnO4.   C. AgNO3/NH3.  D. Ca(OH)2. 

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được số mol H2O bằng số mol CO2. X thuộc dãy đồng 

đẳng 

A. ankan.   B. anken.   C. ankin.   D. ankylbenzen. 

Câu 6. Cho 8960 ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 

22,4 gam. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là 

A. CH2=CHCH2CH3.      B. (CH3)2C=CH2.  

C. CH3CH=CHCH2CH3.     D. CH3CH=CHCH3.  

Câu 7. Hỗn hợp X gồm propin và một ankin Y có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch 

AgNO3/NH3 dư thu  được 46,2 gam kết tủa. Y là  

A. but-1-in.   B. but-2-in.        C. axetilen.   D. pent-1-in. 

Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng? 

A. Benzen dễ tham gia phản ứng cộng, khó tham gia phản ứng thế.             

B. Các hidrocacbon thơm đa số đều độc.         

C. Toluen làm mất màu thuốc tím khi đun nóng.         

D. Stiren làm mất màu thuốc tím ngay ở nhiệt độ thường. 

Câu 9. Một ankylbenzen X có CTPT C9H12  tác dụng với HNO3 đặc/H2SO4 đặc theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn 

xuất mononitro duy nhất. X là 

A. propylbenzen.               B. 1-etyl-4-metylbenzen.                 

D. propylbenzen                         D. 1,3,5-trimetylbenzen. 

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 9,18 gam 2 hiđrocacbon kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của benzen thu được H2O và  

30,36 gam CO2. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon lần lượt là 

A. C6H6, C7H8.           B.  C8H10, C9H12.        

C. C7H8, C9H12.      D. C9H12, C10H14.  

Câu 11. Để phân biệt hex-1-in, toluen, benzen cần dùng 1 thuốc thử duy nhất là dung dịch nào sau đây? 

A.  AgNO3/NH3.      B. Br2.                   C. KMnO4.        D. HCl. 

Câu 12. Để phân biệt phenol và etanol cân dùng thuốc thử nào sau đây? 

A.  Cu(OH)2.           B. Dung dịch Br2.                   

C. Dung dịch KMnO4.          D. Na kim loại 

Câu 13. Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa? 

A. Etilen.                      B. Tinh bột.                  C. Etylclorua.               D. Etylbromua. 

Câu 14. Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc  ở 170
0
C thì sản phẩm chính tạo thành là 

    A. but-1-en.                    B. đibutyl ete.   C. đietyl ete.       D. but-2-en. 

Câu 15.  Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 25,2 gam hỗn hợp muối. 

Cũng lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng ancol etylic có trong 

hỗn hợp ban đầu là 
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A. 4,6 gam.   B. 9,2 gam.   C. 4,14 gam.   D. 8,28 gam. 

Câu 16. Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 

140
o
C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử 

của hai ancol là 

A. CH3OH và C2H5OH.      B. C2H5OH và C3H7OH.  

C. C3H5OH và C4H7OH.     D. C3H7OH và C4H9OH. 

Câu 17. Cho các chất sau: hex-1-en, benzen, phenol, toluen, stiren. Số chất phản ứng được với dung dịch brom 

ở điều kiện thường là 

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

Câu 18. Cho dãy 5 chất sau: metan, etilen, propin, but-1-in và but-2-in. Số chất trong dãy tác dụng được với 

dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa vàng là 

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

Câu 19. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tham gia phản ứng trùng hợp? 

A. Isopren, toluen, propen.     B. Butadien, naphtalen, stiren. 

C. Stiren, etilen, isopren.     D. Hexan, isopren, vinylclorua. 

Câu 20. X là một hiđrocacbon không no, mạch hở. Một mol X có thể làm mất màu tối đa 2 mol brom trong 

nước. X có % khối lượng H trong phân tử là 10%. CTPT của X là 

A. C2H2.           B. C3H4.   C. C2H4.   D. C4H6. 

Câu 21: Khi đốt cháy hoàn toàn ankin thì 

 A.
2H On = 

2COn             B. 
2H On = 2 

2COn                  C. 
2H On > 

2COn                   D.
2H On < 

2COn           

Câu 22. Phản ứng đặc trưng của các hiđrocacbon không no là phản ứng 

 A. thế. B. cộng. C. tách. D. cháy. 

Câu 23: Khi cho propan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1, sản phẩm chính thu được là 

  A. 1-brompropan.   B. 2-brompropan.  

 C. 2,2-đibrompropan.  D. 2,3-đibrompropan. 

Câu 24: Cho các chất: (1) Na, (2) dung dịch NaOH, (3) nước brom. Số chất dùng để phân biệt 2 lọ mất nhãn 

chứa dung dịch phenol và benzen với 1 lượt thử là  

 A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 

 

B. TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Chia 0,08 mol hỗn hợp A gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp cùng bậc thành 2 phần bằng nhau. 

Phần 1: Cho tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít khí (đktc). 

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,016 lít khí CO2 (đktc) và 2,34 gam nước. 

1. Chứng minh 2 ancol là no, đơn, mạch hở.  

2. Viết các đồng phân cấu tạo của 2 ancol trên. 

 

----------- HẾT ---------- 
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I .TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Câu 1: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp qua dung dịch 

A. KMnO4 dư.     B. AgNO3/NH3 dư. 

C. NaOH dư.     D. brom dư. 

Câu 2:.Đốt cháy hoàn toàn một hh có số mol bằng nhau của 2 hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C trong 

phân tử thu được 3,52 gam CO2 và 1,62 gam H2O. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là 

A. C2H4, C2H6.          B. C3H6, C3H8.            C. C3H4, C3H8.            D. C4H8, C4H10.     

Câu 3: Dẫn 0,1 mol etilen và 0,15 mol axetilen đi qua dung dịch Br2 dư. Số mol Br2 đã tham gia phản ứng là 

A. 0,4.   B. 0,25.  C. 0,3.   D. 0,2. 

Câu 4: Cho các chất: 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản 

ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, t
o
) cho cùng một sản phẩm là 

A. cis-but-2-en và but-1-en.   B. 2-metylpropen và but-1-en. 

C. 2-metylbut-2-en và but-1-en.  D. 2-metylpropen và cis -but-2-en. 

Câu 5: Hòa tan 80 gam đất đèn vào nước thu được V lít khí axetilen (đktc). Giả sử canxi cacbua chiếm 64% 

khối lượng đất đèn. Giá trị của V là 

A. 28.   B. 10,08.  C. 20,16.  D. 17,92. 

Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách  

A. đề hidro hoá etan 

B. đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H2SO4, 170
O
C. 

C. crackinh butan. 

D. cho axetilen tác dụng với hidro có xúc tác là Pd/PbCO3. 

Câu 7: Anken nào sau đây tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất? 

A. CH2=CH-CH3    B. CH2=CH-CH2-CH3  

C. CH2=C(CH3)2.    D. CH3CH=CHCH3. 

Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá: Metan (1)  X1 
(2)  X2  

(3)  X3 
(4)  Cao su buna. X2 là   

A. axetilen.  B. etilen.   

C. vinylaxetilen.  D. etilen hoặc axetilen. 

Câu 9: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là 

A. 3-metylpent-3-en.    B. isohexan.  

C. 3-metylpent-2-en.    D. 2-etylbut-2-en. 

Câu 10: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40
o
C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là 

A. CH3CHBrCH=CH2.                     B. CH2BrCH2CH=CH2.  

C. CH3CH=CHCH2Br.               D. CH3CH=CBrCH3. 

Câu 11: Cho 2,24 lít hỗn hợp khí X ( đktc) gồm axetilen và etilen sục chậm qua dung dịch AgNO3 trong NH3 

(lấy dư ) thấy có 6 gam kết tủa. Thành phần % về số mol của etilen trong hỗn hợp là 

A. 75%.  B. 40%.  C. 50%.  D. 25%. 

Câu 12: Cho 12,4 gam hỗn hợp gồm ancol metylic và ancol etylic phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lit 

H2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của ancol metylic trong hỗn hợp là 

A. 33,3%  B. 66,7%.  C. 74,2%.  D. 25,8%. 

Câu 13: Cho 11 gam hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 

Na đã thu được 2,24 lit H2 (đo ở đkc). Công thức phân tử của 2 ancol là 

A. C3H7OH và C4H9OH.   B. C4H9OH và C5H11OH. 

C. CH3OH và C2H5OH.   D. C2H5OH  và C3H7OH. 

Câu 14: Cho các chất sau: phenol, etanol và etylclorua. Kết luận đúng là  

A. có môt chất tác dụng được với natri. 

B. có hai chất tác dụng với dung dịch NaOH. 
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C. cả ba chất đều tác dụng với dung dịch Na2CO3. 

D. cả ba chất đều tan tố trong nước. 

Câu 15: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa? 

A. Etylclorua.  B. Anđehit axetic. C. Etilen.  D. Tinh bột. 

Câu 16: Nếu hiệu suất của cả quá trình đạt 70% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml thì từ 120 

gam tinh bột điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic tinh khiết bằng phương pháp lên men? 

A. 85,19 ml.  B. 68,15 ml.  C. 59,63 ml.  D. 42,60 ml. 

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ X là đồng đẳng của benzen thu được 10,08 lít CO2 (đktc). 

Công thức phân tử của X là 

A. C8H10.  B. C7H8.  C. C9H12.  D. C10H14. 

Câu 18: Benzen không phản ứng với 

A. Br2 (t
o
, Fe).     B. Cl2 (as). 

C. HNO3 (đ)/H2SO4(đ).   D. KMnO4. 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng?  

A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hóa trong không khí thành màu hồng nhạt. 

B. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. 

C. Phenol có tính axit yếu nên dung dịch phenol làm đổi màu quỳ tím thành đ . 

D. Khác với benzen, phenol phản ứng dễ dàng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng. 

Câu 20: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4  và C2H2. Cho 8,6 gam X tác dụng với dung dịch brom (dư) thì khối 

lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, 13,44 lít X (đktc) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong 

NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 trong X là 

A. 40%.  B. 25%.  C. 20%.  D. 50%. 

Câu 21: Chất nào sau đây tan vô hạn trong nước? 

A. Etan.            B. Ancol etylic.           C. Phenol.                   D. Eten.  

Câu 22: Để phân biệt ancol etylic và glixerol cần dùng thuốc thử nào sau đây?  

A. NaOH.                  B. Na.                          C. Cu(OH)2.                D. HCl.  

Câu 23: Có 4 tên gọi o-xilen; o-đimetyl benzen; etylbenzen; 1,2-đimetylbenzen. Đó là tên gọi của bao nhiêu 

chất? 

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

Câu 24: Phản ứng đặc trưng của các hiđrocacbon không no là phản ứng 

A. thế.   B. cộng.  C. tách.  D. Cháy. 

II. TỰ LUẬN (2 điểm) 

Một hỗn hợp gồm glixerol và ancol etylic phản ứng với natri dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác, nếu 

cho cùng hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 4,9 gam Cu(OH)2.  

1. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.  

2. Tính thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp đầu.  

 

----------- HẾT ---------- 

 


