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Chuyên đề: ĐẠI CƢƠNG VỀ HỮU CƠ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Khái niệm hợp chất hữu cơ 

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của C, trừ CO, CO2, muối cacbonat (CO3
2-

) , xianua (CN
 –

)… 

- Trong hợp chất hữu cơ, những nguyên tố hay gặp là H, O, Cl, N … 

2. Các loại liên kết  

- Liên kết đơn (hay liên kết  ): được biểu diễn bằng 1 gạch liên kết  

- Liên kết đôi: bao gồm 1 liên kết  và 1 liên kết  : được biểu diễn bằng 2 gạch liên kết 

- Liên kết ba: bao gồm 2 liên kết  và 1 liên kết  : được biểu diễn bằng 3 gạch liên kết 

Vận dụng: Xác định số liên kết π và số liên kết σ trong 2CH C CH CH     

→ Có 4 liên kết C H và 3 liên kết 
C C  → Tổng có 7 liên kết σ; Có 3 liên kết 

C C   

3. Các loại công thức  

- Công thức tổng quát (CTTQ) : CxHy ; CxHyOz ; CxHyOzNt . 

- CT thực nghiệm và CTĐGN  

     Ví dụ : cho CT thực nghiệm là (CH2O)n  → CTĐGN là CH2O  

- Công thức phân tử (CTPT) là C2H4O2 ; C3H6O3 . 

- Công thức cấu tạo (CTCT) : biểu diễn mạch C và cách thức liên kết. 

   Ví dụ : Cho hợp chất hữu cơ có CTPT là C2H6O  

   → CTCT là :   CH3-CH2-OH và  CH3-O-CH3  

4. Độ bất bão hòa (k):  k = số liên kết   + số vòng;   k = kgốc HC  +  kchức  

  Với CxHy hoặc CxHyOz ta có: k =
2x + 2 - y

2
  

 (x là số nguyên tử C; y là tổng số nguyên tử hóa trị I như H, Cl, Br) 

 Ví dụ: C5H8  k =
2.5+ 2 -8

2
= 2 ;    C4H7Cl  k =

2.4 + 2 -8

2
= 1 

Vận dụng: Tính độ bất bão hòa k 

Chất C4H6 C6H5Br C4H8O2 C8H8 C7H8O2 C3H7Cl C5H10O C4H4 

k         

Chất C2H4Br2 C3H5Br C3H4Br2 C5H8O2 C9H8O2 C7H8 C9H12 C3H6O 

k         

5. Đồng đẳng 

  - Đồng đẳng là những hợp chất hữu cơ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, có tính chất hóa 

học giống nhau.  

  Ví dụ : CH4, C2H6, C3H8… là đồng đẳng của nhau. 

6. Đồng phân 

  - Đồng phân là những hợp chất hữu cơ có cùng CTPT, nhưng khác nhau về CTCT, dẫn đến tính 

chất hóa học của chúng khác nhau. 

( ) Phân loại đồng phân của Hiđrocacbon: 

  - Đồng phân cấu tạo:  +  đồng phân mạch C : mạch thẳng và nhánh. 

                 + Đồng phân vị trí (liên kết đôi, ba,..)  

 - Đồng phân hình học: Ta chỉ xét đồng phân Cis – Trans. 

  Điều kiện xảy ra đồng phân Cis – Trans : 2 nhóm thế cùng gắn với 1 nguyên tử C mang nối đôi 

khác nhau. 
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CÂU HỎI VẬN DỤNG: 

Câu 1: Liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon gồm:  

 A. Hai liên kết ϭ.   C. Hai liên kết  

 B. Một liên kết ϭ và một liên kết  D. Một liên kết ϭ và hai liên kết  

Câu 2: Liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon tạo nên do:  

    A. Hai liên kết  và một liên kết ϭ             B. Hai liên kết ϭ  và một liên kết  

  C. 1 liên kết ϭ, 1 liên kết , 1 kết cho - nhận.           D. Ba liên kết ϭ.  

Câu 3: Cho các chất sau: CH3 - O - CH3 (1), C2H5OH (2), CH3CH2CH2OH (3), CH3CH(OH)CH3 (4),  

 CH3CH(OH)CH2CH3 (5), CH3OH  (6). Những cặp chất là đồng phân của nhau  

 A. (1) và (2); (3) và (4) B. (1) và (3); (2) và (5) C. (1) và (4); (3) và (5) D. (1) và (5); (2) và (4) 

Câu 4: Những hợp chất giống nhau về thành phần và cấu tạo hoá học nhưng hơn kém nhau một hoặc 

nhiều nhóm -CH2- được gọi là:   

  A. Đồng đẳng      B. Đồng phân  C. Hiđrocacbon         D. Cùng dạng thì hình  

Câu 5:Cho các chất sau: C3H6; C4H8; C3H8; C4H10; C5H10; C2H2; C2H5Cl. Số chất là đồng đẳng của C2H4 

là: 

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

Câu 6: Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử: etilen CH2=CH2; axetilen (CH≡CH); buta-1,3-đien 

(CH2=CH-CH=CH2) lần lượt là: 

 A. 5; 3; 9. B. 4; 3; 6. C. 3; 5; 9. D. 4; 2; 6. 

Câu 7: Số liên kết σ và số liên kết π trong CH2=CH-CH2-CH=CH2 lần lượt là 

 A. 8 và 2 B. 10 và 2 C. 12 và 2 D. 10 và 4 

Câu 8: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? 

  A. CH2=CH-CH=CH2.   B. CH3-CH=C(CH3)2       C. CH3CH=CHCH=CH2. D. CH2=CH-CH2-CH3. 

Câu 9: Chất nào sau đây có đồng phân hình học: 

 (X) CH2 = C(CH3)2;   (Y) CH3HC = CHCH3;  (Z) CH2 = C = CHCH3;  (T) (CH3)(C2H5)C=CHCH3 

 A. X, Y  B. Y  C. Y, Z, T  D. Y, T 

Câu 10: Hợp chất nào dưới đây không có đồng phân cis - trans: 

 A. CHCl=CHCl  B. (CH3)2C = CHCH3 C. CH3-CH=CH-CH3 D. CH3-CH=CH-C2H5 

Câu 11: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ? 

 (I) CH3CCH; (II) CH3CH=CHCH3; (III) (CH3)2CHCH2CH3  

 (IV) CH3CBr=CHCH3; (V) CH3CH(OH)CH3; (VI) CHCl=CH2  

 A. (II). B. (II) và (VI). C. (II) và (IV).       D. (II), (III), (IV) và (V). 

Câu 12: Cho các chất sau :  

 (1) CH2=CHC≡CH;                    (2) CH2=CHCl;  (3) CH3CH=C(CH3)2 

 (4) CH3CH=CHCH=CH2;                    (5) CH2=CHCH=CH2;  (6) CH3CH=CHBr  

Chất nào sau đây có đồng phân hình học ? 

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

Câu 13: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 (1) ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 (2) ; 

 CH3-C(CH3)=CH-CH3 (3) ; CH2=CH-CH2-CH=CH2 (4). Số chất có đồng phân hình học là   

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

Câu 14: Cho  các  chất:  CH2=CH−CH=CH2;  CH3−CH2−CH=C(CH3)2;  CH3−CH=CH−CH=CH2;  

 CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là  

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

Câu 15: Cho các chất sau: (1) CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH; (2) CH3-CH=CH-Cl;  

 (3) (CH3)2C=CH-Cl;  (4)  CH2=CH-CH2-Cl. Những chất có đồng phân hình học là:   

 A. (2) và (4)     B. (1) và (3)  C. (3) và (4)  D. (1) và (2)  
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CÂU HỎI VẬN DỤNG 

Câu 1: Gọi tên thay thế các ankan sau: 

Chất CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 

Tên gọi        

Câu 2: Gọi tên thay thế các anken sau: 

Chất C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 

Tên gọi       

 

7. Danh pháp hiđrocacbon 

- Tên mạch Cacbon 

  1C – met; 2C – et; 3C – prop; 4C – but;  5C – pent; 6C – hex ; 7C – hept  

- Tên gốc hiđrocacbon. 

CH3- C2H5- CH3 - CH2 -CH2- CH3CH(CH3)- CH2 = CH – C6H5 – C6H5 – CH2 

Metyl Etyl Propyl Iso propyl vinyl phenyl benzyl 

- Tên hiđrocacbon: 

Hiđrocacbon no: đuôi “an” có 1 liên kết đôi : đuôi “en” có liên kết ba : đuôi: : “in” 

a) Tên thƣờng:  

 - 1 nhánh CH3- ở vị trí số 2 thêm iso trước tên. 

 - 2 nhánh CH3- ở vị trí số 2 thêm neo trước tên. 

- Tên anken = tên mạch C + đuôi “ilen” 

VD: C2H4: etilen; C3H6: propilen; C4H8: butilen 

- Tên ankin = tên gốc hiđrocacbon + “axetilen” 

 VD: CHCH: axetilen;  CH  C – CH3: metyl axetilen 

 CH3C  CCH2CH3: etylmetyl axetilen; CH3C  CCH3: đimetyl axetilen  

- Tên ankađien: 

 CH2 = CH – CH = CH2: butađien;  

 CH2 = C(CH3) – CH = CH2: iso pren. 

- Tên hiđrocacbon thơm:  

VD: C6H5-CH3: toluen; C6H5-CH=CH2: stiren 

b) Cách gọi tên thay thế: 

+ Chọn mạch C dài nhất, có liên kết đôi, liên kết ba, nhiều nhánh nhất. 

+ Đánh số 1: gần liên kết đôi (hoặc liên kết ba)  > nhánh (hay nhiều nhánh nhất) 

Tên gọi = Chỉ số nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính – chỉ số LK đôi, ba - Tên hiđrocacbon 

Chú ý:  

 - nếu có 2, 3, 4 nhánh giống nhau thì ta thêm đầu ngữ đi, tri, tetra trước tên nhánh. 

- Tên gọi : Tên phần nhánh và tên mạch chính viết liền nhau. 

 VD: CH
3
CH

2
CH

3
CH(CH

3
)CH

3
 : 2 – metylpentan 

 CH3CH(CH3)CH=CH2: 3 – metyl but – 1 – en;  

 CH3C(CH3)2CH=CHCH3: 4,4 – đimetyl pent – 2 – en 

 



Trƣờng Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức                                                 Đại cƣơng về hữu cơ 

Thầy Trần Trọng Tuyền – Giáo viên Hóa học                                                                                            Trang 4                                                           

 

Câu 3: Gọi tên thông thƣờng của các ankan, anken sau: 

Ankan  (CH3)2CH-CH2CH3 (CH3)4C (CH3)3C-CH2CH3 

Tên thông thường    

Anken  C2H4 C3H6 C4H8 

Tên thông thường    

Câu 4: Gọi tên thông thƣờng của các ankin sau: 

Ankin  CH≡C-CH3 CH≡C-CH2-CH3 CH3-C≡C-CH3 CH3-C≡C-CH2-CH3 

Tên thông thường     

 

Câu 5: Gọi tên thay thế của một số hợp chất sau:  

Chất CH3CH(CH3)CH2CH3 CH3C(CH3)2CH2CH3 CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)2 

Tên thay thế    

Chất CH≡C-CH2-CH3 CH3-C≡C-CH3 CH2=CH-CH2CH3 

Tên thay thế    

Chất CH2=C(CH3)-CH2-CH3 CH3CH(CH3)-CH=CH2 CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH3 

Tên thay thế    

Chất CH3-CH=CH-CH3 CH3-C≡C-CH2CH3 CH3-CH=CH-CH(CH3)2 

Tên thay thế    

Chất 
CH2=CH-CH=CH2 CH2=C(CH3)-CH=CH2 CH2=C=C-CH3  

Tên thay thế    

     
Câu 6: Từ tên gọi viết công thức của các hợp chất sau :  
       1)    2,3 đimetyl pent – 1 – en                           2)       3 metyl but – 1 - in  

 

 

 

       3)    2,2,3 – trimetyl pentan                               4)        2,3 đimetyl pentan 

 

 

 

       5)    3 metyl pent - 1- in                                       6)      2 – metyl pentan  

 

 


