ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN HOÁ LỚP 11 ( 2019-2020)

Baøi 35. BENZEN VAØ ÑOÀNG ÑAÚNG.
MOÄT SOÁ HIÑROCACBON THÔM KHAÙC
PHAÀN I: LYÙ THUYEÁT
- Hiñrocacbon thôm laø nhöõng hiñrocacbon trong phaân töû chöùa moät hay nhieàu voøng benzen.
- Hiñrocacbon thôm ñöôïc chia thaønh hai loaïi: Loaïi coù moät voøng benzen, loaïi coù nhieàu voøng benzen vaø coù
nhieàu öùng duïng trong CN hoaù chaát.
A. BENZEN VAØ ÑOÀNG:
I. ÑOÀNG ÑAÚNG, ÑOÀNG PHAÂN, DANH PHAÙP, CAÁU TAÏO:
1. Daõy ñoàng ñaúng cuûa benzen:
Benzen (C6H6) vaø caùc hiñrocacbon thôm khaùc coù CTPT laø C 7H8, C8H10,.. laäp thaønh daõy ñoàng ñaúng cuûa
benzen coù CTPT chung laø C nH2n-6 (n  6)
2. Ñoàng phaân vaø danh phaùp :
- C6H6 vaø C7H8 chæ coù moät ñoàng phaân thôm.
- Töø C8H10 coù ñoàng phaân maïch cacbon vaø ñoàng phaân vò trí töông ñoái cuûa caùc nhoùm ankyl treân voøng
benzen.
- Teân heä thoáng: nhoùm ankyl + benzen (ñaùnh soá laøm sau cho toång soá chæ vò trí nhoû nhaát)
Ngoaøi ra vò trí nhoùm ankyl ôû 2, 3, 4 coøn goïi theo chöû caùi: o, m, p (ortho, meta, para).
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- Phaân töû benzen coù caáu truùc phaúng vaø coù hình luïc giaùc ñeàu.
- Caùc nguyeân töû C naèm trong moät maët phaúng caùc goùc hoùa trò ñeàu baèng 120 0.
- Bieåu dieãn caáu taïo cuûa benzen:
hoaëc
II. TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ:
- Caùc hiñrocacbon thôm ñeàu laø chaát loûng hoaëc raén. Coù ts, tnc taêng theo chieàu taêng cuûa phaân töû khoái.

- Laø nhöõng chaát khoâng maøu, haàu nhö khoâng tan trong nöôùc, tan nhieàu trong dung moâi höõu cô.
III. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC:
1. Phaûn öùng theá:
a. Theá nguyeân töû H cuûa voøng benzen:
- Phaûn öùng vôùi halogen:
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- Phaûn öùng vôùi axit nitric:
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Quy taéc theá: Caùc ankylbenzen deã tham gia pö theá nguyeân töû H cuûa voøng benzen vaø söï theá öu tieân ôû vò trí ortho
vaø para so vôùi nhoùm ankyl.
b. Theá nguyeân töû H cuûa maïch nhaùnh:
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2. Phaûn öùng coäng:
a. Coäng Hiñro:
, Ni

+ 3H2 t
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b. Coäng clo:
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3. Phaûn öùng oxi hoùa :
a. Oxi hoaù khoâng hoaøn toaøn:
- Benzen khoâng taùc duïng vôùi KMnO 4.
- Caùc ankylbenzen khi ñun noùng vôùi dung dòch KMnO 4 thì nhoùm ankyl bò oxihoùa.
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b. Oxi hoaù hoaøn toaøn:
15
C 6 H6 +
O2 6CO2 + 3H2O H= -3273 kJ
2
3n  3
CnH2n – 6 +
O2  nCO2 + (n – 3) H2O
2
B.MOÄT VAØI HIÑROCACBON THÔM KHAÙC:
I. STIREN:
1. Caáu taïo vaø tính chaát vaät lí:
- CTCT:
Coøn goïi laø vinylbenzen
CH CH2 (C H )
8 8
- Laø moät chaát loûng khoâng maøu, nheï hôn nöôùc, khoâng tan trong nöôùc, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
2. Tính chaát hoùa hoïc:
a. Phaûn öùng coäng dd brom:
C6H5–CH=CH2 + Br2  C6H5–CH–CH2


Br Br
b. Phaûn öùng vôùi H 2
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c. Phaûn öùng truøng hôïp :
xt ,t o
 [–CH–CH2–]n
nCH=CH2 


C 6 H5
C 6 H5
Polistiren
C. ÖÙNG DUÏNG CUÛA MOÄT SOÁ HIÑROCACBON THÔM: (SGK)

Baøi 36. LUYEÄN TAÄP
HIÑROCACBON THÔM
1. Cách gọi tên các đồng đẳng của benzen:
a) Vòng benzen liên kết với một nhóm ankyl
Tên nhóm ankyl + benzen
b) Vòng benzen liên kết với nhiều nhóm ankyl
Số chỉ vị trí ankyl-tên ankyl + benzen
Lưu ý: Đánh số sao cho tổng số chỉ vị trí trong tên gọi là nhỏ nhất.
Vị trí: 1,2 hay 1,6: ortho- (o-)
Hay

Vị trí: 1,3 hay 1,5: meta- (m-)
Vị trí: 1,4: para- (p-)

2. Tính chất hóa học chung của hidrocacbon thơm:
HS vieát caùc ptpöù vaø ruùt ra TCHH chung cuûa hiñrocacbon thôm.
- pöù theá nguyeân töû H cuûa voøng benzen (theá halogen, theá nitro).
- pöù theá nguyeân töû H cuûa nhoùm ankyl lieân keát vôùi voøng benzen.
- pöù coäng Br2, HBr, H2O vaøo lieân keát ñoâi ôû nhaùnh cuûa voøng benzen.
- pöù coäng H2 vaøo voøng benzentaïo thaønh xiclohexan hoaaëc ankylxiclohexan.
- pöù oxi hoùa nhaùnh ankyl baèng KMnO4 ñun noùng.

PHẦN 2: BÀI TẬP
Câu 1/ Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
A. CnH2n+6 ; n  6.
B. CnH2n-6 ; n  3.
C. CnH2n-6 ; n  6.
D. CnH2n-6 ; n  6.
Câu 2/ Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa :
A. vòng benzen.
B. gốc ankyl và vòng benzen.
C. gốc ankyl và 1 benzen.
D. gốc ankyl và 1 vòng benzen.
Câu 3/ Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:
A. phenyl và benzyl.
B. vinyl và alyl.
C. alyl và Vinyl.
D. benzyl và phenyl.
Câu 4/ Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen ?
A. vị trí 1, 2 gọi là ortho. B. vị trí 1,4 gọi là para.
C. vị trí 1,3 gọi là meta.
D. vị trí 1,5 gọi là ortho.
Câu 5/ C7H8 có số đồng phân thơm là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 6/ Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 7/ A là đồng đẳng của benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n. Công thức phân tử của A là:
A. C3H4.
B. C6H8. C. C9H12.
D. C12H16
Câu 8/ Phản ứng nào sau đây không xảy ra:
A. Benzen + Cl2 (as).
B. Benzen + H2 (Ni, p, to).
C. Benzen + Br2 (dd).
D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).
Câu 9/ Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:
A. C6H5Cl.
B. p-C6H4Cl2. C. C6H6Cl6.
D. m-C6H4Cl2.
Câu 10/ Tính chất nào không phải của benzen

A. Tác dụng với Br2 (to, Fe).
B. Tác dụng với HNO3 (đ) /H2SO4(đ).
C. Tác dụng với dung dịch KMnO4.
D. Tác dụng với Cl2 (as).
Câu 11/. Choïn caâu sai:
A. Benzen coù khaû naêng tham gia phaûn öùng theá töông ñoái deã hôn phaûn öùng coäng
B. Benzen tham gia phaûn öùng theá deã hôn Akan
C. Caùc ñoàng phaân cuûa benzen laøm maát maøu dung dòch thuoác tím khi ñun noùng.
D. Caùc nguyeân töû trong phaân töû Benzen cuøng naèm treân cuøng moät maët phaúng.
Câu 12/ Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ?
A. dd Br2.
B. không khí H2 ,Ni,to.
C. dd KMnO4.
D. dd NaOH.
Ni , p ,t o
Câu 13/ A + 4H2  etyl xiclohexan. Cấu tạo của A là:
A. C6H5CH2CH3.
B. C6H5CH3.
C. C6H5CH2CH=CH2
D. C6H5CH=CH2.
Câu 14/ Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ
A. benzen.
B. metyl benzen.
C. vinyl benzen.
D. p-xilen.
Câu 15/ Để phân biệt 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 16/ Để phân biệt được các chất Hex-1-in, Toluen, Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là:
A. dd AgNO3/NH3 B. dd Brom. C. dd KMnO4.
D. dd HCl.
Câu 17/. Choïn caâu sai:
A. Benzen coù lieân keát ñoâi gioáng anken neân phaûn öùng ñöôïc vôùi dd brom
B. Benzen khoâng phaûn öùng vôùi dd KMnO4 nhöng toluen thì coù khi đun nóng
C. Benzen phaûn öùng vôùi Cl2 döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng taïo hôïp chaát ñoäc haïi duøng laøm thuoác tröø saâu laø
hexancloxiclohexan.
D. Brom hoùa toluen döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng ñöôïc benzyl bromua
Câu 18/ Cho 0,4992 kg benzen tham gia phaûn öùng vôùi hoãn hôïp goàm 0,9kg H2SO4 96%vaø 0,72kg dung dịch
HNO366%.Khoái löôïng nitrobenzen thu ñöôïc laø:
A. 760g
B. 390g
C. 787,2g
D. 780g
Câu 19/ Cho 13,8g moät aren tham gia phaûn öùng vôùi brom coù boät Fe xuùc taùc thu ñöôïc 20,52g hoãn hôïp 2 daãn
xuaát monobrom trong ñoù coù 46,784% Broâm theo khoái löôïng phaân töû. CTCT 2 monobrom ñoù laø:
A. o- vaø p- bromtoluen B. o- vaø p- brometylbenzen
C. o- vaø p- isopropylbenzen
D. Taát caû ñeàu sai
Câu 20/ Löôïng clobenzen thu ñöôïc khi cho 15,6g benzen taùc duïng heát vôùi clo (boät Fe xt ), H= 80% laø:
A. 14g
B. 16g
C. 18g
D. 20g
Câu 21/Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ A, đồng đẳng của benzen thu được 10,08 lít CO 2 (đktc). Công
thức phân tử của A là:
A. C9H12. B. C8H10.
C. C7H8.
D. C10H14.
Câu 22/ Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CxHy thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O (lỏng). Công thức của
CxHy là:
A. C7H8.
B. C8H10.
C. C10H14.
D. C9H12
Câu 23/ Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen A, B thu được H 2O và 30,36 gam
CO2. Công thức phân tử của A và B lần lượt là:
A. C6H6 ; C7H8.
B. C8H10 ; C9H12.
C. C7H8 ; C9H12.
D. C9H12 ; C10H14.
Câu 24/ Ñoát chaùy hoaøn toaøn 29,1 g hoãn hôïp goàm nitrobenzen(A1) vaø m- dinitrobenzen (A2) trong oxi thu ñöôïc
3794,6 ml khí nitô(270C,740 mHg). Khoái löôïng cuûa A1,A2 laàn löïôt laø;
A. 12,3g vaø 18g
B. 12,3g vaø 16,8g
C. 12g vaø 16,8 g
D. 13g vaø 16,8 g
Câu 25/ Cho 0,05 mol stiren ñaõ ñöôïc truøng hôïp 1 phaàn tham gia phaûn öùng vôi 100ml dd brom 0,15M, sau ñoù
theâm dd KI vaøo hoãn hôïp phaûn öùng thì thu ñöôïc 0,0025 mol iot. Hieäu suaát cuûa phaûn öùng truøng hôïp laø :
A. 75%
B. 50%
C. 7,5%
D. 60%

Câu 26/ Phaân tích hôïp chaát höõu cô A thu ñöôïc 39,6 g CO2 vaø 10,8 g nöôùc . A laø ñoàng ñaúng benzen, A coù bao
nhieâu ñoàng phaân caáu taïo:
A. 5
B. 7
C. 8
D. 9
Câu 27/ Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,01 mol moät hidrocacbocX laø ñoàng ñaúng benzen ñöôïc 4.42g hoãn hôïp CO 2vaø
H2O.CTPT X laø:
A. C8H8
B. C8H10
C. C7H8
D. C9H12
Câu 28/ Ñoát a gam hidrocacbon X hoaëc Y ñeàu ñöôïc CO2 vaø H2O coù tæ leä khoái löôïng 4,9:1. X taùc duïng brom khi
coù boät Fe xt M cuûa Y baèng 1/3 M cuûa X.CTPT X, Y laø
A. C6H6 vaø C2H2
B. C6H14 vaø C2H6
C. C6H12 vaø C2H4
D. moät ñaùp aùn khaùc
Câu 29: Cho 0,39 gam Benzen vào ống nghiệm chứa sẵn HNO3đ và H2SO4đ dư là lắc mạnh thu được một chất
lỏng màu vàng nhạt ( Nitrobenzen). Khối lượng chất lỏng đó là
A.12,3 gam
B. 6,15 gam
C. 0,615 gam
D. 0,123 gam
Câu 30: Công thức chung của Ankylbenzen là
A. CnH2n+1C6H5
B. CnH2n+6, n>=6
C. CxHy, x>=6
D. CnH2n-6, n>=6
Câu 31: Dùng thuốc thử Brom có thể nhận biết được cặp chất nào sau đây?
A. Metan và Etan
B. Toluen và Stiren
C. Etilen và Buten
D. Etilen và Stiren
Câu 32: Phản ứng nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa
A. HNO2đ/ H2SO4đ
B. HNO3 loãng/ H2SO4đ
C. HNO3đ/ H2SO4đ
D. HNO3đ/ bột Fe
Câu 33: Đun nóng 2,3 gam Toluen với dung dịch KMnO4 thu được Kalibenzoat. Khối lượng Kalibenzoat được
tạo thành là
A. 4 gam
C. 6 gam
D. 3,5 gam
D. 5,2 gam
Câu 34: Sản phẩm của Benzen tác dụng với Clo( xúc tác: ánh sáng) là:
A. Clobenzen
B. 1,3- điclobenzen
C. 1,2-điclobenzen
D. Hexacloran
Câu 35: Cho 15,6 gam Benzen tác dụng hoàn toàn với Clo( xt: bột Fe). H=80%. Lượng Clobenzen thu được là (
giả sử chỉ có 1 sản phẩm thế duy nhất).
A. 18 gam
D.12,5 gam
D. 28,1 gam
D. 22,5 gam
Câu 36: Hóa chất để phân biệt Benzen, Axetilen, Stiren là
A. Dung dịch Brom
B. Dd AgNO3/ NH3, Dd Brom
C. Dd AgNO3
D. Cu(OH)2, dd AgNO3/ NH3
Câu 37: Điều chế Benzen bằng cách trùng hợp 5,6 lít Axetilen( đktc) thì lượng Benzen thu được là
A. 6,5 gam
B. 13 gam
C. 2,6 gam
D.5,2 gam
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Benzen là một chất khí ở điều kiện thường và có mùi thơm
B. Toluen làm mất màu thuốc tím nhanh hơn benzen
C. Tất cả các nguyên tử trong phân tử benzen đều nằm trong cùng 1 mặt phẳng
D. Benzen không tan trong nước vì nhẹ hơn nước
Câu 39/. Caâu naøo sai:
A. Stiren coøn coù teân laø vinyl benzen hoaëc phenyletilen
B. Caùc nguyeân töû trong phaân töû Stiren khoâng naèm treân cuøng moät maët phaúng.
C. Stiren vöøa coù tính chaát gioáng anken vöøa coù tính chaát gioáng benzen
D. Stiren laøm maát maøu dung dòch thuoác tím.
Câu 40/. Cho sô ñoà Benzen  X  Y  Polistiren. X, Y laø
A. C6H5CH2CH3, C6H5CH = CH2
B. C6H5CH3, C6H5 – CH = CH2
C. C6H5CH2CH2CH3, C6H5 – CH = CH2
D. C6H4(CH3)2, C6H5 – CH = CH2
Câu 41/. Duøng hoùa chaát naøo ñeå nhaän bieát 3 dung dòch: etyl benzen, vinyl benzen, phenyl axetilen.
A. dd brom
C. dd Brom, ddAgNO3/NH3
B. dd thuoác tím
D. A, C ñuùng

Câu 42/. Choïn caâu ñuùng
A. Chaát coù coâng thöùc ñôn giaûn nhaát laø CH thuoäc loại CnH2n-2
B. Chaát coù coâng thöùc ñôn giaûn nhaát laø CH thuoäc loaïi xicloankan.
C. Chaát coù coâng thöùc ñôn giaûn nhaát laø CH thuoäc loaïi CnH2n-6
D. A, C ñuùng
Câu 43/. Coù 3 loï maát nhaõn chöùa caùc chaát rieâng bòeât: Benzen, toluen, stiren. Coù ttheå duøng caùch naøo ñeå nhaän
bieát:
A. dd KMnO4, dd brom
B. Ñoát chaùy, duøng dung dòch nöôùc voâi trong dö
C. dd brom, dd KMnO4
D. A, C ñeàu ñuùng
Câu 44/. Choïn caâu ñuùng:
A. Benzen coù lieân keát ñoâi gioáng ankan neân phaûn öùng ñöôïc vôùi dd brom
B. Benzen khoâng phaûn öùng vôùi dd KmnO4 nhöng toluen thì coù
C. Benzen phaûn öùng vôùi Cl2 döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng taïo hôïp chaát ñoäc haïi duøng laøm thuoác tröø saâu laø
hexancloxiclohexan.
D. Brom hoùa toluen döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng ñöôïc benzyl bromua
Câu 45/. Saûn phaån nitro hoaù metyl benzen theõo tyû leä mol 1: laø.
A. Nitro toluen
C. Trinitro toluen
B. Ñtro toluen
D. 2,4,6 trinitro toluen
Câu 46/. Cho sô ñoà:

C H
2 4
Br , as
NaOH
CuO
X     C6H5CH2CH3 2 X1   X2  X3
X, X1, X2, X3 laàn löôït laø:
A. C6H5; C6H5CH2CH2Br; C6H5CH2CH2OH; C6H5CH2CHO
B. C6H6; C6H5CHBrCH3; C6H5CH(OH)CH3; C6H5COCH3
C. C6H6; C6H5BrCH2CH3; C6H4OHCH2CH3; C6H4COCH2CH3
D. Keát quaû khaù
Câu 47/. Bezen phaûn öùng ñöôïc vôùi taát caû nhoùm naøo sau ñaây:
A. O2, Cl2, HBr
C. H2, Cl2, HNO3 ñaëc
B. Dd Brom, H2, Cl2 D. H2, KMnO4, C2H5OH

