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MÔN THI: CƠ SỞ HÓA HỮU CƠ

1. Phần đại cương
1.1. Hóa hữu cơ, chất hữu cơ: đặc điểm, phân loại
1.2. Phương pháp nghiên cứu hợp chất hữu cơ: tách, tinh chế, xác định cấu trúc, các phương pháp
phổ.
1.3. Liên kết hóa học: sự lai hóa của cacbon, bản chất của các loại liên kết , ; các loại liên kết
khác.
1.4. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ: đồng phân cấu tạo, đồng phân không gian (đống phân hình
học, đồng phân quang học); danh pháp cấu hình. Phân biệt: cấu tạo, cấu hình, cấu dạng: cấu
dạng của etan, butan, xiclohexan và một số hợp chất khác.
1.5. Các loại hiệu ứng: cảm ứng, liên hợp, siêu liên hợp, không gian, bản chất và đặc điểm.
1.6. Phân loại phản ứng hữu cơ và tác nhân phản ứng.
2. Hydrocacbon
2.1. Ankan: danh pháp, điều chế, bậc của cacbon, hóa tính. Cơ chế gốc. Ứng dụng của metan.
2.2. Anken: danh pháp, điều chế, hóa tính. Cơ chế phản ứng cộng electrophin vào anken. Quy tắc
Maccopnhicop. Ứng dụng của etilen, propilen.
2.3. Ankin: Hóa tính của ankin. Ứng dụng của axetilen.
2.4. Aren: cấu tạo của benzene. Tính thơm. Cơ chế phản ứng thế electrophin vào benzene. Quy luật
thế.
2.5. Xicloankan: dẫn xuất một lần thế, dẫn xuất 1, 2 lần thế.
3. Dẫn xuất của hydrocacbon
3.1. Dẫn xuất halogen: điều chế, phản ứng thế nucleophin: cơ chế SN1, SN2, phản ứng tách E1, E2.
Các halofom. Hợp chất magie: ứng dụng.
3.2. Ancol và phenol: cách gọi tên, điều chế, hóa tính. Poliol, poliphenol. Ứng dụng. So sánh tính
axit của ancol và phenol.
3.3. Hợp chất cacbonyl: cách gọi tên, điều chế, tính chất. Cơ chế phản ứng cộng nucleophin. So
sánh khả năng cộng hợp vào hợp chất cacbonyl.
3.4. Axit cacboxylic và dẫn xuất: cách gọi tên, điều chế, hóa tính. Este: điều chế và hóa tính. Axit
cacboxylic không no. Axit ddicacbooxxylic. Lipit (chất béo, sáp, xà phòng và chất tẩy rửa).
3.5. Các hợp chất chứa nitơ. Hợp chất nitro: điều chế, hóa tính. Amin: điều chế, hóa tính.
3.6. Muối điazoni: điều chế, tính chất.
3.7. Một số sản phẩm màu tiêu biểu.
4. Hợp chất tạp chức
4.1. Hydroxyaxit: điều chế, hóa tính.
4.2. Andehyt-axit và xeton-axit: tính chất, ứng dụng. Etylaxetoaxetat: phương pháp điều chế, hỗ
biến xeton-enol.
4.3. Gluxit: cấu tạo, tính chất monosaccarit.
4.4. Aminoaxit và protein.
5. Hợp chất dị vòng
5.1. Dị vòng 5 cạnh: nguồn pirol, fural và thiophen. Tính chất hóa học.
5.2. Dị vòng sáu cạnh (piridin): điều chế và tính chất.
5.3. Giới thiệu ancaloit, steroid và axit nucleic
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