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PHẦN I: KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG    

Chƣơng 4: Đại cƣơng về hóa học hữu cơ 

 

 

 

 

 

 
  

 

                              

 

 

                                                                                   

       

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 5: Hiđrocacbon no 

 

Danh 

pháp 

Số chỉ vị trí -

Tên nhánh   
Tên mạch 

chính    

an 

 

Số chỉ vị trí -

Tên nhánh   
xiclo Tên mạch 

chính    

an 

 

Cấu 

trúc 

- Công thức chung CnH2n+2 

- Csp
3
 tạo thành mạch hở, chỉ có các liên kết 

C-C và C-H 

- Mạch cacbon tạo thành đường gấp khúc, 

HCH   HCC   CCC   109,5
o
 

- Công thức chung CnH2n 

- Csp
3
 tạo thành mạch vòng, chỉ có các liên 

kết C-C và C-H 

- (CH2)n : n = 3, CCC = 60
o
 ; 

n = 4, CCC   90
o 
; n 5, CCC   109,5

o
 

Tính 

chất 

vật lí 

- Từ C1  C4 ở thể khí, không màu, nhiệt độ sôi, 

nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng theo 

phân tử khối. 

- Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan 

trong các dung môi hữu cơ. 

- C3, C4 ở thể khí. Không màu.  Nhiệt độ sôi, 

nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng 

theo phân tử khối. 

- Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan 

trong các dung môi hữu cơ. 

Tính 

chất 

hoá 

học 

- Ở điều kiện thường tương đối trơ: không phản 

ứng với axit, bazơ và chất oxi hoá.  

- Dưới tác dụng của xúc tác và nhiệt thì tham 

gia phản ứng  thế, tách và oxi hoá. Sản phẩm 

thu được thường là hỗn hợp của nhiều chất.  

- Xiclopropan và xiclobutan kém bền.  

- Xiclopropan có phản ứng cộng với H2, Br2, 

HBr...  

- Xiclobutan chỉ có phản ứng cộng với H2.  

- Các xicloankan có số nguyên tử C lớn hơn 

4 tham gia phản ứng thế, tách tương tự 

ankan. 

    Điều 

    chế,  

    ứng  

   dụng 

- Chủ yếu tách từ dầu mỏ. 

- Là nhiên liệu quan trọng nhất.  

- Làm nguyên liệu cho công nghiệp 

hoá chất 

- Xiclopropan và xiclobutan khó điều 

chế. Xiclopentan và xiclohexan thường 

được tách từ dầu mỏ.  

 - Làm nhiên liệu, nguyên liệu. 

Công thức phân tử 

Phân tích định tính 

Phân tích định lượng 

%C, %H, %N,...%O 
CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT 

CpHqOrNs   

Xác định phân tử khối 

MA =  MB . dA/B 

MA= (CpHqOrNs)n     

⇒ n 

  ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO 

Cùng công thức phân tử, khác nhau về 

thứ tự và bản chất liên kết các nguyên 

tử trong phân tử, tức là khác  nhau về 

cấu tạo hoá học. 

Cùng công thức phân tử, 

cùng công thức cấu tạo, khác 

nhau về cấu trúc không gian 

của phân tử. 

ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ 

1. Đồng phân nhóm chức 

2. Đồng phân mạch cacbon 

3. Đồng phân vị trí nhóm chức 

1. Đồng phân hình học 

2. Đồng phân quang học (không học) 

Hợp chất hữu cơ 
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Chƣơng 6: Hiđrocacbon không no 

 

 Anken Ankađien Ankin 

Danh 

pháp 

Số chỉ vị 

trí -Tên 

nhánh   

Tên 

mạch 

chính    

Chỉ số 

vị trị 

(C=)-en 
 

Số chỉ vị 

trí -Tên 

nhánh   

Tên 

mạch 

chính 

thêm “a”    

Chỉ số  

vị trị  

(C=)-đien 
 

Số chỉ vị 

trí -Tên 

nhánh   

Tên 

mạch 

chính    

Chỉ số 

vị trị 

(C≡) -in 
 

Cấu 

trúc 

C C
R

R

R

R  
R là H hoặc gốc hiđrocacbon 

C C
R

R

R

R

C C
R

R
 

R là H hoặc gốc hiđrocacbon 

 

C CR R  
R là H hoặc gốc hiđrocacbon 

Tính 

chất 

vật lí 

C2C4 ở thể khí,  C5 ở thể lỏng hoặc rắn; không tan trong nước, nhẹ hơn nước. 

 

Tính 

chất 

hoá 

học 

a. Cộng hiđro: Khi có xúc tác (Ni, Pt, Pd) và nhiệt độ thích hợp đều bị hiđro hoá thành ankan tương ứng. Từ 

ankin, dùng xúc tác Pd/PbCO3 thì thu được anken. 

b. Cộng halogen: Đều làm mất màu dung dịch brom và bị halogen hoá thành dẫn xuất đi- hoặc tetrahalogen. 

* Cộng HA : Anken và ankin cộng với axit và nước theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp. Anka-1,3-đien cộng theo kiểu 

-1,2 và -1,4. 

c.Trùng hợp: Anken và ankađien đầu dãy đều dễ trùng hợp thành polime, một số ankin có phản ứng đime 

hoá, trime hoá. 

d. Oxi hoá: Đều làm mất màu dung dịch KMnO4; Khi cháy toả nhiều nhiệt. 

 

 

 

 

Phản ứng thế đặc trƣng  

của CH≡C-R 

VD: CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3  

→ CAg≡CAg↓vàng + 2NH4NO3 

 

VD: CH≡C-R + AgNO3 + NH3  

→ CAg≡CR↓vàng + NH4NO3 

    

Điều 

chế,  

ứng  

dụng 

Công nghiệp sản xuất anken, ankađien và ankin từ ankan dầu mỏ. 

Anken, ankađien chủ yếu dùng sản xuất polime làm chất dẻo, cao su. 

Ankin và anken được dùng để sản xuất các dẫn xuất của hiđrocacbon. 

 

 

Chƣơng 7: Hiđrocacbon thơm 

I. Đặc điểm cấu trúc và khả năng phản ứng 

- Có vòng benzen. 

- Ở vòng benzen, 6 nguyên tử Csp
2 
liên kết thành 1 lục giác đều, 6 electron p tạo thành hệ liên hợp  chung do đó bền 

hơn các liên kết  riêng  rẽ. Vì thế aren tương đối dễ thế, khó cộng, bền vững với chất oxi hoá. 

 

II. Tính chất hóa học: 

a. Phản ứng thế:  

  + Khi có Fe, halogen thế vào nhân. Khi chiếu sáng, halogen thế vào nhánh. 

 + Nhóm thế có sẵn ở nhân benzen quyết định hướng của phản ứng thế tiếp theo.  

b. Phản ứng cộng: Khi đun nóng có xúc tác kim loại, aren cộng với H2 tạo thành xicloankan. 

c. Phản ứng oxi hóa: 

 + Cháy, toả nhiệt. 

 + Vòng benzen không bị oxi hoá bởi dung dịch KMnO4, nhánh ankyl bị oxi hoá thành nhóm –COOH. 

III. Điều chế  

- Benzen, toluen, xilen… thường tách được bằng cách chưng cất dầu mỏ và nhựa than đá. Chúng còn được 

điều chế từ ankan, hoặc xicloankan. 
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- Etylbenzen được điều chế từ benzen và etilen. 

 

Chƣơng 8: Dẫn xuất halogen-Ancol-Phenol 

I. Dẫn xuất halogen 

1. Phản ứng thế 

a. Dẫn xuất loại ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi, nhưng bị thuỷ 

phân khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol : 

   R-CH2CH2X   +  OH
– 

 

o
t
   R-CH2CH2OH + X

– 
         

b. Dẫn xuất loại anlyl halogenua bị thuỷ phân ngay khi đun sôi với nước : 

   R-CH = CH-CH2-X + H2O  R-CH = CH-CH2-OH + HX 

c. Dẫn xuất loại vinyl halogenua và phenyl halogenua không phản ứng với dung dịch kiềm ở nhiệt độ thường cũng 

như khi đun sôi. Chúng chỉ phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao, thí dụ :  

 

2. Phản ứng tách  

Khi đun với dung dịch kiềm trong ancol,  dẫn xuất halogen bị tách HCl tạo thành liên kết bội : 

 

Quy tắc Zai-xép: Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X) ưu tiên tách ra cùng với H ở 

nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh. 

II. Ancol-Phenol 

             Ancol         Phenol 

C
ấ
u

 

tr
ú

c 

 

  

T
ín

h
 c

h
ấ
t 

h
o
á
 h
ọ
c 

ROH + Na 



2H
 RONa   

 

C6H5OH  +  Na 



2H
C6H5ONa 

C6H5OH + NaOH   C6H5ONa + H2O 

ROH + HAđặc  RA + H2O 

 ROH 
®

2 4
o

H SO

140
ROR  + H2O 

ROH  
®

2 4
o

H SO

170
  C = C  +  H2O 

ROH  +  R’COOH 
           

 

→          R’COOR  +  H2O 

R(CH2OH)a + a [O] 
      

→     R(CHO)a          +   aH2O   

R(CHOH)aR’ + a [O] 
      

→     R(CO)a R’   +   aH2O  

Ancol đa kề + Cu(OH)2→ dung dịch xanh thẫm 

OH

+    3Br2
H2O

OH

Br Br

Br

+    3H2O

Tr?ng
 

 

Đ
iề

u
 c

h
ế - Hiđrat hoá anken 

- Thế X thành OH :    R–X 2
o

NaOH,H O

t
ROH 

C6H5CH(CH3)2 2
1) O

  

                         2 42) H SO
C6H5OH + CH3COCH3 

Ứ
n

g
 

d
ụ

n
g
 

Nguyên liệu để sản xuất anđehit, axit, este, chất 

dẻo, dung môi, nhiên liệu, đồ uống, dược phẩm 

Dùng để sản xuất chất dẻo, thuốc nổ, dược phẩm, 

phẩm nhuộm, thuốc trừ dịch hại 

 

 

 

CR

H

C

X

C
KOH/Ancol

to
+  KOH +  KCl  +  H2OH

H

H

CR C C H

H

H
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Chƣơng 9: Anđehit-Xeton-Axit cacboxylic 

 

  Anđehit Xeton 

C
ấ

u
 t

rú
c
 

   

 
 

L
iê

n
 k

ết
 h

iđ
ro

 Ở dạng nguyên chất không có liên kết hiđro. Ở dung dịch, có liên kết 

hiđro với nước : 

 

Ở dạng nguyên chất không có liên kết hiđro.  

Ở dung dịch, có liên kết hiđro với nước : 

              

T
ín

h
 c

h
ấ

t 
v

ậ
t 

lí
 

Ở điều kiện thường anđehit C1 và C2 là chất khí, các anđehit 

khác là chất lỏng hoặc rắn, có st cao hơn hiđrocacbon 

nhưng thấp hơn ancol tương ứng. Anđehit C1 và C2 tan tốt 

trong nước. Các anđehit đều có mùi riêng biệt. 

Ở điều kiện thường, các xeton là chất lỏng hoặc rắn, có st

cao hơn hiđrocacbon nhưng thấp hơn ancol tương ứng. 

Axeton tan vô hạn trong nước, khi số C trong phân tử tăng 

lên thì độ tan trong nước giảm dần. 

T
ín

h
 c

h
ấ

t 
h

o
á

 h
ọ

c RCH=O + H2      
oNi,t

     RCH2OH 

RCH=O + HCN       RCH(OH)CN  

RCH=O + 2[Ag(NH3)2]OH   2Ag +    

                     RCOONH4 + 3NH3  + H2O 

RCH=O + Br2 
2H O

 R-COOH + 2HBr 

R'COR + H2   
oNi,t

  R'CH(OH)R
    

R'COR + HCN       R'C(CN)(OH)R 

Không có phản ứng tráng bạc. 

 

 

Đ
iề

u
 c

h
ế
 

RCH2OH            
oCuO, t

  RCH=O 

2CH3OH  + O2  
oxt, t

  2HCH=O + 2H2O 

R'CH(OH)R      
oCuO, t

  R'COR       

C6H5CH(CH3)2  C6H5OH + CH3COCH3 

Ứ
n

g
 d

ụ
n

g
 

Fomanđehit dùng để sản xuất chất dẻo, dược phẩm, nông 

dược, chất bảo quản,  tẩy uế, ... Axetanđehit dùng để sản 

xuất axit axetic, dược phẩm,…  

Axeton dùng cho sản xuất chất dẻo, dược phẩm, nông dược, 

làm dung môi. Một số xeton khác dùng trong sản xuất nước 

hoa. 

 

Axit cacboxylic 

  

R C
O

O

H

R C

O-

O
+ O

H

H
H

+
R C

O-

O
+ O

H

H
R C

O

O
+

2

Mg H-H

HO-HOH Na, K, Mg...

C

O

R O
C

O

R

P2O5

HOH
C

O

R O-R'

+  HOHR-OH / H+

to

R-X
KCN

R-C N

H3O+
to

R-R' OHR R-CH O

O2 / Xóc t¸c / NhiÖt ®é

 

 

 

 

 

 

R
C

H
O

  R
C O



R

,

CH3-CO-CH3 + Br2
CH3COOH

CH3-CO-CH2Br
-HBr
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PHẦN II: BÀI TẬP THAM KHẢO 
I. ĐẠI CƢƠNG HÓA HỮU CƠ 

Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ 

A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P... 

B. gồm có C, H và các nguyên tố khác. 

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P. 

Câu 2: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là 

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                     

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O. 

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị. 

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion. 

5. dễ bay hơi, khó cháy.    

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh. 

Nhóm các ý đúng là: 

A. 4, 5, 6.      B. 1, 2, 3.    C. 1, 3, 5.   D. 2, 4, 6. 

Câu 3: Cấu tạo hoá học là  

A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 

B. các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 

C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 

D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 

Câu 4: Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ? 

A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. 

B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. 

C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử. 

D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử. 

Câu 5: Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau : 

A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất. 

B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất. 

C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất. 

D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai ? 

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

B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm 

-CH2- là đồng đẳng của nhau. 

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau. 

D. Liên kết ba gồm hai liên kết  và một liên kết . 

Câu 7: Kết luận nào sau đây là đúng ? 

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định. 

B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2-, do đó tính chất hóa học khác 

nhau là những chất đồng đẳng. 

C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng 

của nhau. 

D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau. 

Câu 8: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay 

nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng 

A. đồng phân.  B. đồng vị.   C. đồng đẳng.  D. đồng khối. 

Câu 9: Phát biểu không chính xác là: 

A. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. 

B. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau. 

C. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử. 

D. Sự xen phủ trục tạo thành liên kết , sự xen phủ bên tạo thành liên kết . 

Câu 10: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O 

và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau : 

A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi. 

B. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N. 
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C. Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N. 

D. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O. 

Câu 11: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau ? 

A. C2H5OH, CH3OCH3.    B. CH3OCH3, CH3CHO. 

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.   D. C4H10, C6H6. 

Câu 12: Những chất nào sau đây là đồng phân hình học của nhau ? 

 
A. (I), (II).   B. (I), (III).   C. (II), (III).   D. (I), (II), (III). 

Câu 13: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử 

của hợp chất là: 

A. C3H6O2.  B. C2H2O3.  C. C5H6O2.  D. C4H10O. 

Câu 14: Chất hữu cơ X có M = 123 và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với 72 : 5 : 32 : 

14. CTPT của X là: 

A. C6H14O2N.  B. C6H6ON2.  C. C6H12ON.  D. C6H5O2N. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch 

Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2 bằng 15. 

CTPT của X là: 

A. C2H6O.  B. CH2O.  C. C2H4O.  D. CH2O2. 

Câu 16: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện 

nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là: 

A. C4H10O.   B. C4H8O2.   C. C4H10O2.  D. C3H8O. 

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của 

X so với He (MHe
 
 =  4) là 7,5. CTPT của X là: 

A. CH2O2.   B. C2H6.   C. C2H4O.   D. CH2O. 

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,62 gam CO2 ; 1,215 gam H2O và 168 ml 

N2 (đktc). Tỉ khối hơi của A so với không khí không vượt quá 4. Công thức phân tử của A là: 

A. C5H5N.  B. C6H9N.  C. C7H9N.  D. C6H7N. 

Câu 19: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,25 gam H2O ; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2 

(đkc). Phần trăm khối lượng của C, H, N và O trong X lần lượt là: 

A. 58,5% ; 4,1% ; 11,4% ; 26%.   B. 48,9% ; 15,8% ; 35,3% ; 0%. 

C. 49,5% ; 9,8% ; 15,5% ; 25,2%.   D. 59,1 % ; 17,4% ; 23,5% ; 0%. 

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ 

và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với mCO2 : mH2O = 44 : 9. Biết MA < 150. A có công 

thức phân tử là: 

     A. C4H6O.   B. C8H8O.   C. C8H8.   D. C2H2. 

Câu 21: Đốt 0,15 mol một hợp chất hữu cơ thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác đốt 1 thể 

tích hơi chất đó cần 2,5 thể tích O2. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hợp chất đó 

là: 

A. C2H6O2.   B. C2H6O.   C. C2H4O2.   D. C2H4O. 

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 

(dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch 

Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử của X là  

A. C3H8.                      B. C3H6.                       C. C3H4.                         D. C2H6.  

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 1,12g chất hữu cơ A, rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch 

Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 3,36g. Biết rằng số mol CO2 gấp 1,5 lần số mol của nước. CTPT 

của A là: (biết A có 1 nguyên tử oxi trong phân tử): 

A. C3H8O   B. CH2O   C. C4H10O   D. C3H6O 
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B. HIĐROCACBON NO 

Câu 1:Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan? 

A.   C2H2, C3H4, C4H6, C5H8    B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10         

C.   CH4, C2H6, C4H10, C5H12           D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 

Câu 2: Tên gọi của ankan sau là 

 

 

 

A. 2,2-đimetylpentan             B. 2,3-đimetylpentan 

C. 2,2,3-trimetylpentan               D. 2,2,3-trimetylbutan 

Câu 3: Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân? 

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

Câu 4: Cho ankan A có tên gọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. CTPT của A là: 

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

Câu 5: Ankan A có 16,28% khối lượng H trong phân tử. Số đồng phân cấu tạo của A là: 

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

Câu 6: Hợp chất Y sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen ? 

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

Câu 7: Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân 

của nhau?   

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

Câu 8: Cho 4 chất: metan, etan, propan và butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất 

là: 

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

Câu 9 Ankan X có công thức phân tử  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: Một ankan tạo được một dẫn xuất monoclo có %Cl là 55,04%. Ankan này có CTPT là: 

A. CH4    B. C2H6   C. C3H8   D. C4H10 

Câu 11: Clo hoá một ankan thu được một dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 là 39,25. Ankan này có 

công thức phân tử là: 

A. C2H6   B. C3H8               C. C4H10                             D. C5H12 

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 ( đktc) và 7,2 g H2O. Công thức phân tử  

của X là:  

A. C2H6   B. C3H8   C. C4H10  D. Không thể xác định được. 

Câu 13: Đốt cháy một ankan thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 3:3,5. Ankan đó là 

A. propan                B. pentan                       C. hexan   D. heptan 

Câu 14: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể 

tích 11:15. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là 

A.18,52%; 81,48%        B.45%; 55%            C.28,13%; 71,87%  D.25%; 75% 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một ankan A thu được 11g CO2 và 5,4g nước. Khi clo hóa A theo tỉ lệ mol 1:1 tạo 

thành dẫn xuất monoclo duy nhất. CTCT của A là 

A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. (CH3)2CHCH2CH3  C. (CH3)3CCH2CH3  D. (CH3)4C 

Câu 16: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy 

có 40g kết tủa. CTPT của X là  

A. C2H6   B. C4H10   C. C3H6  D. C3H8 

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng 

Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ?  

A.37,5g    B. 52,5g   C. 15g   D.42,5g 

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A thu được 17,6 g CO2 và 0,6 mol H2O. CTPT của hiđrocacbon A là: 

A. CH4    B. C2H6   C. C3H8  D. C4H10  

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 ankan. Sản phẩm thu được cho đi qua bình 1 đựng 

H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng của bình 1 tăng 6,3 g và bình 2 có m gam kết tủa 

xuất hiện. Giá trị của m là : 

A. 68,95g           B. 59,1g             C. 49,25g              D. Kết quả khác  

CH2CH3 CH CH3

CH3

CH2CH3 CHCH CH3

CH3 CH3
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Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 

12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là: 

A. CH4 và C2H6.  B. C2H6 và C3H8.  C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12 

Câu 21: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy 

có 40g kết tủa. CTPT của X là  

A. C2H6   B. C4H10   C. C3H6  D. C3H8 

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng 

Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ?  

A. 37,5g    B. 52,5g   C. 15g   D. 42,5g 

Câu 23: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 (đo cùng điều kiện). Khi tác dụng 

với clo tạo một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên là: 

A. isobutan.   B. propan.   C. etan.  D. 2,2- đimetylpropan 

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96,8 gam 

CO2 và 57,6 gam H2O. Công thức phân tử của A và B là: 

A. CH4 và C2H6.  B. C2H6 và C3H8.  C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12 

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MY < 

MZ), thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp 

là 

A. 61,54%   B. 38,46%   C. 75%  D. 25% 

Câu 26: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm 

cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là 

A. 30,8g   B. 70g    C. 55g   D. 15g 

Câu 27: Oxi hóa hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai ankan. Sản phẩm thu được cho qua bình 1 đựng H2SO4 

đặc, bình 2 đựng dd Ba(OH)2 dư thì khối lượng bình 1 tăng 6,3gam và bình 2 có m gam kết tủa xuất hiện. Giá 

trị m là 

A. Kết qủa khác  B. 49,25 gam   C. 68,95 gam  D. 59,1 gam 

Câu 28: Thể tích CH4 thu được ở (đkc) khi cho 23,04 gam nhôm cacbua tác dụng với lượng nước dư là 

A. 4,48 lít.   B. 11,2 lít.   C. 22,4 lít.  D. 10,752 lít. 
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C. HIĐROCACBON KHÔNG NO – HIĐROCACBON THƠM 

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là 

A. isohexan.   B. 3-metylpent-3-en.  C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en. 

Câu 2: Số đồng phân cấu tạo anken ứng với CTPT C5H10 là 

A. 4.    B. 5.    C. 6.   D. 7. 

Câu 3: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ? 

A. 2-metylbut-2-en.  B. 2-clo-but-1-en.  C. 2,3- điclobut-2-en. D. 2,3- đimetylpent-2-en. 

Câu 4: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản 

phẩm chính ? 

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.      B. CH3-CH2-CHBr-CH3. 

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .      D. CH3-CH2-CH2-CH2Br. 

Câu 5: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là: 

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.      C. K2CO3, H2O, MnO2. 

B. C2H5OH, MnO2, KOH.      D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2. 

Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách nào sau đây? 

A. Đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H2SO4, 170
O
C.   B. Đề hidro hoá etan 

C. Cho axetilen tác dụng với hidro có xúc tác là Pd/PbCO3.  D. Crackinh butan. 

Câu 7: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80
o
C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là 

A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br. C. CH2BrCH2CH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3. 

Câu 8: 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. CH3CH=CHCH2Br. C. CH2BrCH2CH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3. 

Câu 9: Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là  

A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n .     B. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .  

C. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.     D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n . 

Câu 10: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?      

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

Câu 11: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa?   

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

Câu 12: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau : 

Tên của X là 
CH3C C CH CH3

CH3  
A. 4-metylpent-2-in.  B. 2-metylpent-3-in.  C. 4-metylpent-3-in.  D. 2-metylpent-4-in.   

Câu 13: Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ? 

A. C8H10.                 B.  C6H8.             C. C8H8.   D. C9H12.  

Câu 14:  Cho chất X có cấu tạo CH3

CH3

 . Tên chất X là         

A. o-xilen.                B. m-xilen.              C. p-xilen.            D.1,5-đimetylbenzen. 

Câu 15: isopropyl benzen còn gọi là: 

A. Toluen.            B. Stiren.         C. Cumen.              D.  Xilen. 

Câu 16: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là: 

A. phenyl và benzyl.              B. vinyl và anlyl.                 C. anlyl và Vinyl.                    D. benzyl và phenyl. 

Câu 17: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen ? 

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

Câu 18: Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen ?    

A. 6.       B. 7.        C. 8.       D. 9. 

Câu 19: Phản ứng nào sau đây không xảy ra? 

A. Benzen + Cl2 (as).                  B. Benzen + H2 (Ni, p, t
o
).      

C. Benzen + Br2 (dd)/ đk thường.      D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ), t
o
. 

Câu 20:  Cho benzen tác dụng khí Cl2 có chiếu sáng ta thu được dẫn xuất clo (X). Vậy X là: 

A. C6H5Cl.              B. p-C6H4Cl2.   C. C6H6Cl6.       D. m-C6H4Cl2.  

Câu 21: Tính chất nào không phải của benzen?  

A. Tác dụng với Br2 (t
o
, Fe).      B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ). 

C. Tác dụng với dung dịch KMnO4.         D. Tác dụng với Cl2 (as). 

Câu 22: Tính chất nào không phải của toluen ? 
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A. Tác dụng với Br2 (t
o
, Fe).          B. Tác dụng với Br2 (as). 

C. Tác dụng với dung dịch KMnO4, t
o
.      D. Tác dụng với dung dịch Br2.   

Câu 23: So với benzen, toluen + dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ), t
o 
với tỉ lệ mol 1:1:  

A. dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen.             

B. khó hơn, tạo ra o – nitro toluen và p – nitro toluen. 

C. dễ hơn, tạo ra o – nitro toluen và m – nitro toluen.             

D. dễ hơn, tạo ra m – nitro toluen và p – nitro toluen. 

Câu 24:  Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ? 

A. dung dịch Br2.                B. H2, Ni, t
o
.      C. dung dịch KMnO4.       D. dung dịch NaOH.  

Câu 25: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ  

A. benzen.              B. metyl benzen.             C. vinyl benzen.                    D. p-xilen. 

Câu 26: Để phân biệt 3 chất lỏng : benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là: 

A. Brom (dd).      B. Br2 (Fe).           C. KMnO4 (dd).         D. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd). 

Câu 27: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối 

lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là: 

A. 0,05 và 0,1.   B. 0,1 và 0,05.   C. 0,12 và 0,03.  D. 0,03 và 0,12. 

Câu 28: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối 

lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là: 

A. 25% và 75%.  B. 33,33% và 66,67%. C. 40% và 60%.  D. 35% và 65%. 

Câu 29: Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 

7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là: 

A. C4H8.   B. C5H10.   C. C3H6.   D. C2H4 

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một anken A thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Cho A tác dụng với dung dịch 

HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. CTCT của A là: 

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

Câu 31: 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ? 

A. 1 mol.   B. 1,5 mol.   C. 2 mol.   D. 0,5 mol. 

Câu 32: 4 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch Br2 2M. CTPT X là 

A. C5H8 .          B. C2H2.           C. C3H4.    D. C4H6. 

Câu 33: Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư 

để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Thành phần % về thể tích etilen và axetilen lần 

lượt là      

A. 66%  và 34%.  B. 65,66%  và 34,34%. C. 66,67%  và 33,33%. D. Kết quả khác. 

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu 

cho sản phẩm cháy đi qua dung dich Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là 

A. C3H4.   B. C2H2.   C. C4H6.   D. C5H8.  

Câu 35: 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 6g kết tủa. % thể tích của khí etilen trong hỗn hợp bằng  

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

Câu 36: Hỗn hợp X gồm propin và một ankin A 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. A là  

A. But-1-in.   B. But-2-in.        C. Axetilen.   D. Pent-1-in. 
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D. ANCOL – PHENOL – ANĐEHIT  

Câu 1: Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức tổng quát là 

A. CnH2n+2OH (n1).  B. CnH2n-1OH(n1).   C. CnH2n+1OH(n 1).   D. CnH2n-2O(n 1). 

Câu 2: Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetylbutan-1-ol là: 

A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH      B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH 

C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH    D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH 

Câu 3: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất HOCH(CH3)CH2CH(CH3)2 có tên gọi là: 

A. 4-metylpentan-2-ol       B. 2-metylpentan-2-ol  

C. 4,4-đimetylbutan-2-ol      D. 1,3-đimetylbutan-1-ol 

Câu 4: Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của C4H10O là: 

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

Câu 5: Trong dãy đồng đẳng ancol no đơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung: 

A. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm  B. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng 

C. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm  D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng 

Câu 6: Cho các hợp chất sau :  

(a) HOCH2CH2OH.  (b) HOCH2CH2CH2OH. (c) HOCH2CH(OH)CH2OH.  

(d) CH3CH(OH)CH2OH. (e) CH3CH2OH.  (f) CH3OCH2CH3. 

Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là 

A. (a), (b), (c).   B. (c), (d), (f).   C. (a), (c), (d).   D. (c), (d), (e).  

Câu 7: Đốt cháy 1,85 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở X cần có 3,36 lit O2 (đktc). Công thức phân tử của 

ancol X là 

A. CH3OH   B. C2H5OH   C. C3H7OH   D. C4H9OH 

Câu 8: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3,36 lit H2 

(đktc). % về khối lượng các ancol trong hỗn hợp là.  

A. 27,7% và 72,3%  B. 60,2% và 39,8%  C. 40% và 60%  D. 32% và 68% 

Câu 9: Cho 11g hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu 

được 3,36 lit H2 (đo ở đkc). Công thức phân tử của 2 ancol trên là: 

A.CH3OH và C2H5OH.     B. C3H5OH và C2H5OH. 

C. CH3OH và C2H3OH.     D. C3H7OH và C2H5OH. 

Câu 10: Một ancol đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất hữu cơ B có chứa C, H, Br; trong đó Br chiếm 

58,4% khối lượng. CTPT của ancol là: 

A. C2H5OH    B. C3H7OH    C. CH3OH    D. C4H9OH 

Câu 11: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 140
o
C thu được Y. Tỉ khối hơi của Y đối với X là 

1,4375. X là 

A. CH3OH.   B. C2H5OH.   C. C3H7OH.   D. C4H9OH. 

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

phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là 

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

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn ancol X được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3: 4, thể tích oxi cần dùng để 

đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích CO2 thu được (đo cùng đk). X là  

A. C3H8O.   B. C3H8O2.   C. C3H8O3.   D. C3H4O. 

Câu 14: Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no, đơn chức A tác dụng với Na thu được 5,04 lít khí H2 

đktc. Mặt khác 8,12 gam A hoàn tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2. Công thức phân tử của rượu A là 

A. CH3OH.   B. C2H5OH.   C. C3H7OH.   D. C4H9OH. 

Câu 15: Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau 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 trên là: 

 A. CH3OH và C2H5OH  B. C3H7OH và C4H9OH. C. C3H5OH và C4H7OH.    D. C2H5OH và C3H7OH. 

Câu 16: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn 

hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là:  

A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.     B. C2H5OH và C4H9OH.  

C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.     D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. 

Câu 17: Cho các chất có công thức cấu tạo : 
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CH
2 OH

 

CH
3

OH

 

OH

 
    (1)    (2)    (3) 

Chất nào thuộc loại phenol? 

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

Câu 18: Chất X có cấu tạo: . Tên hợp chất X là:  

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

Câu 19:  Hãy chọn câu phát biểu sai. 

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

B. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn H2CO3 

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

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

Câu 20: Cho nước brom dư vào dung dịch phenol thu được 6,62 gam kết tủa trắng (phản ứng hoàn toàn). Khối 

lượng phenol có trong dung dịch là:  

A. 1,88 gam    B. 18,8 gam    C. 37,6 gam    D. 3,76 gam 

Câu 21: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất 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 22: Cho hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu 

cho hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6–

tribromphenol. Phần trăm khối lượng của etanol trong X là 

A. 66,187%  B. 80% C. 33,813%   D. 20% 

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, 

nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m 

và tên gọi của X tương ứng là:  

A. 9,8 và propan-1,2-điol.  B. 4,9 và propan-1,2-điol.  C. 4,9 và propan-1,3-điol.  D. 4,9 và glixerol. 

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít 

khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là:  

A. 5,42.    B. 7,42.    C. 5,72.    D. 4,72.  

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -

OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2
 
và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của 

V là :  

A. 11,20.    B. 14,56.    C. 4,48.    D. 15,68. 

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 

8,96 lít khí CO2
 
(đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4

 
đặc thì tổng khối lượng 

ete tối đa thu được là:  

 A. 6,50 gam.   B. 7,85 gam.    C. 7,40 gam.    D. 5,60 gam 

 

Câu 27:Công thức tổng quát của anđehit đơn chức, no (mạch hở) với điều kiện phù hợp là  
A. CnH2n-2O (n ≥ 1, n: nguyên)     B. CnH2nO (n  2, n: nguyên)   

C. CnH2nO (n ≥ 1, n: nguyên)      D. CnH2nO2 (n ≥ 2, n: nguyên)   

Câu 28:Công thức tổng quát của anđehit đa chức, no (mạch hở) với điều kiện phù hợp là  
A. CnH2n(CHO)x (n  0; x  2; n, x: nguyên)   B. CnH2n+2-x(CHO)x(n  0; x  2; n, x: nguyên) 

C. CnH2nO2 (n  2; n: nguyên)    D. CnH2n-2Ox (n  2; x  2; n, x: nguyên) 

Câu 29:C3H6O và C4H8O có số đồng phân anđehit lần lượt là 
A. 2 và 2   B. 2 và 3   C. 1 và 3   D. 1 và 2  

Câu 30:Các chất sau : CH3CHO, HCHO, CH3CH2CHO có tên gọi lần lượt là 
A. anđehit axetic, anđehit propionic, metanal.   C. etanal, anđehit fomic, propanal.  

B. anđehit propionic, metanal, anđehit axetic.   D. propanal, etanal, anđehit fomic.  

Câu 31:Đốt cháy một hỗn hợp gồm các anđehit thuộc cùng một dãy đồng đẳng thu được OHCO 22
nn  , thì các 

anđehit đó thuộc dãy đồng đẳng 

OH

CH3
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A. anđehit đơn chức , no, hở.      B. anđehit hai chức, no, hở.  

C. anđehit đơn chức , không no, hở.    D. anđehit đa chức, no, hở. 

Câu 32:Phát biểu nào sau đây là sai ? 
A. Anđehit fomic là chất khí, không màu, có mùi xốc khó chịu, tan nhiều trong nước.  

B. Dung dịch chứa khoảng 40% anđehit fomic trong nước được gọi là fomon hay fomalin 

C. HCHO có tên quốc tế là metanal.  

D. Anđehit là chất khí, không màu, có mùi xốc khó chịu, tan nhiều trong nước.  

Câu 33:Khi anđehit fomic tác dụng với H2, dung dịch AgNO3 / NH3 thì anđehit fomic lần lượt đóng các vai trò 

là: 
A. chất khử, chất oxi hoá.     B. chất khử, chất khử.  

C. chất oxi hoá, chất khử.      D. chất oxi hoá, chất oxi hoá.  

Câu 34:Một Anđehit khi đốt cháy hoàn toàn thu được số mol CO2 = số mol H2O. Nếu thực hiện phản ứng tráng 

gương thì nanđehit : nAg = 1 : 4. Vậy anđehit là 
A. anđehit đơn chức, no, hở.     B. anđehit fomic. 

C. anđehit hai chức, no, hở.     D. anđehit axetic. 
Câu 35:Cho 10,8g một chất hữu cơ X đơn chức tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2g Ag. 

Công thức cấu tạo của X là 
A. CH3-CH2 – CHO.  B. CH ≡ C-CH2 – CHO. C. CH2 = CH - CH2 – CHO. D. CH ≡ C – CHO.  

 


