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LÝ THUYẾT ESTE ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA 

CHƯƠNG VI 

HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ- VẬT LIỆU POLIME 
A. Kiến thức cơ bản và trọng tâm 

1. Khái niệm chung: 

 - Định nghĩa . Cấu trúc của polime (dạng mạch thẳng, dạng phân nhánh, dạng mạch không gian). 

 - Tính chất của polime. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học. 

 - Các phương pháp tổng hợp polime: Phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng. 

2. Chất dẻo: Một số polime dùng làm chất dẻo (polietilen, polistiren, poli (vinyl clorua), poli (metyl metacrylat), nhựa 

phenolfomanđehit). 

3. Tơ tổng hợp: Tính chất và ứng dụng của tơ poliamit (tơ nilon, tơ capron). 

B. Chuẩn kiến thức  

Chủ đề  Mức độ cần đạt 

1. Đại cương về 

polime 

Kiến thức: 

Biết được: 

Polime: Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, 

cơ tính ,tính chất hóa học ) cắt mạch, giữ nguyên mạch, tăng mạch,  ứng dụng một số 

phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng) 

Kỹ năng: 

- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại. 

- Viết được các PTHH tổng hợp một số polime thông dụng. 

- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo. 

2. Vật liệu polime Kiến thức: 

Biết được: 

Khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của : chất dẻo, vật liệu 

compozit, cao su, keo dán tổng hợp. 

Kỹ năng: 

- Viết các PTHH cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thông dụng. 

- Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống. 

C. Câu hỏi và bài tập: 

Câu1. Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong định nghĩa về polime : “Polime là những hợp chất có phân tử khối ...(1)... do nhiều 

đơn vị nhỏ gọi là ....(2).... liên kết với nhau tạo nên. 

A. (1)trung bình và (2) monome     B. (1)rất lớn và (2) mắt xích 

C. (1)rất lớn và (2) monome     D. (1)trung bình và (2) mắt xích. 

Câu 2. Cho công thức:   [-NH-(CH2)6-CO-]n  .Giá trị n trong công thức này không thể gọi là gì? 

A. Hệ số polime hóa      B. Độ polime hóa 

C. Hệ số trùng hợp      D. Hệ số trùng ngưng. 

Câu 3. Trong bốn polime cho dưới đây, polime nào cùng loại polime với tơ Capron? 

A. Tơ tằm        B. Tơ nilon- 6,6 

C. Xenlulozơ trinitrat      D. Cao su thiên nhiên. 

Câu 4. Trong bốn polime cho dưới đây, polime nào cùng loại  polime với cao su Buna? 

A. Poli vinyl clorua      B. Nhựa phenolofomanđehit 

C. Poli vinyl axetat      D. Tơ Capron 

Câu 6.  Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch Polime với nhựa bakelit ( mạng không gian)? 

A. Amilozơ       B. Glicogen   

C. Cao su lưu hóa       D. Xenlulozơ. 

Câu 7. Nhận xét về tính chất vật lý chung của Polime nào dưới đây không đúng? 

A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi. 

B. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng. 

C. Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợ tạo dung dịch nhớt. 

D. Hầu hết Polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền. 

Câu 8. Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới dây, phản ứng nào làm giảm mạch Polime? 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

 

 

 

Group:https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

A. poli (vinyl clorua) + Cl2 
0t

     B. Cao su thiên nhiên + HCl   
0t

 

C. Poli(vinyl axetat) + H2O 
0t

    D. Amilozơ + H2O   
0t

 

Câu 9. Trong phản ứng với các chất hoặc cặp chất dưới dây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime 

A. nilon-6,6  + H2O  
 0, tH

     B. Cao su Buna + HCl 
0t

 

C. Polistiren 
0t

      D. Rezol  
0t

 

Câu 10. Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích 

PVC. 

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

Câu 12. Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp? 

A. Tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin.    B. Tơ capron từ axit - aminocaproic 

C. Tơ nilon - 6,6 từ hexametilenđiamin và axit ađipic.   D. Tơ lapsan từ etilenglicol và axit terphtalic. 

Câu 13. Hợp chất nào dưới dây không thể tham gia phả ứng trùng hợp? 

A. Axit - aminocaproic      B. Caprolactam 

C. Metyl metacrylat      D. Butađien-1,3. 

Câu 14. Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng? 

A. Phenol và fomanđehit      B. Butađien-1,3 và stiren. 

C. Axit ađipic và hexametilen điamin    D. Axit - aminocaproic 

Câu 15. Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp? 

A. Cao su Buna   B. Cao su Buna-S   C. Cao su isopren   D. Cao su clopren. 

Câu 17. Polime nào dưới dây thực tế không sử dụng làm chất dẻo? 

A. Polimtacrylat   B. Poliacrilonitrin  D.Poliphenol fomanđehit.  C. Poli(vinyl clorua) 

Câu 18. Mô tả ứng dụng của polime nào dưới đây là không đúng? 

A. PE được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện.   

B. PVC được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa.. 

C. Poli (metyl metacrylat) làm kính máy bay, ô tô, đồ dân dụng, răng giả. 

D. Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng, vỏ máy, dụng cụ điện... 

Câu 19. Điền từ thích hợ vào chỗ trống trong định nghĩa về vật liệu compozit. “Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 

....(1)...thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà........(2).... 

A. (1) hai; (2) không tan vào nhau     B. (1) hai; (2)   tan vào nhau 

C. (1) ba; (2) không tan vào nhau     D. (1) ba; (2) tan vào nhau 

Câu 20. Theo nguồn gốc, loại tơ nào dưới đây cùng loại với len? 

A. Bông       B. Capron   C. Visco    D. Xenlulozơ axetat. 

Câu 21. Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét? 

A. Tơ capron   B. Tơ nilon -6,6   C. Tơ capron   D. Tơ nitron. 

Câu 22. Phát biểu về cấu tạo của cao su tự nhiên nào dưới dây là không đúng? 

A. Cao su thiên nhiên là polime cảu isopren.    B. Các mắt xích của cao su tự nhiên đếuc có cấu hình trans- 

C. Hệ số trùng hợp của cao su tự nhiên vào khoảng từ 1.500- 15.000 D. Các phân tử cao su soắt lại hoặc cuộn tròn vô trật tự. 

Câu 23. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên? 

A. Không tan trong xăng và benzen.B. Không dẫn điện và nhiệt. C. Không thấm khí và nước. A. Tính đàn hồi  

Câu 24. Polime (- CH2- CH(CH3)-CH2-CH(CH3)=CH-CH2-)n được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? 

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

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

Câu 25. Khi điều chế cao su Buna, người ta còn thu được một số sản phẩm phụ là polime có nhánh nào sau đây? 

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

                        CH=CH2 

Câu 28. Tìm câu sai? 

A. Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp. 

B. Trùng hợp 2- metylbutađien-1,3 đựơc cao su Buna 

C. Cao su isopren có thành phần giống cao su thiên nhiên. 

D. Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư, xúc tác bằng bazơ. 
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Câu 29. Chỉ ra điều sai: 

A. Bản chất cấu tọ hóa học của sợi bông là xenlulozơ.   B. Bản chất cấu tạo hóa học của tơ nilon là poliamit. 

C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao. D. Tơ nilon, tơ  tằm, lên rất bền vững với nhiệt độ. 

Câu 30. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ. 

 CH4   %15
C2H2     %95

 CH2=CHCl  %90
 PVC  

Câu 31. Tơ nilon- 6,6 là chất nào sau đây? 

A. Hexacloxiclohexan      B. Poliamit của axit ađipic và hexametileddiamin 

C. Poliamit của axit - aminocaproic    D. Polieste của axit ađipic và etilien glucol 

Câu 32. Polivinylancol là? 

A. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp CH2=CH(OH)   

B. Sản phẩm của phản ứng thủy phân poli(vinly axetat) trong môi trường kiềm. 

C. Sản phẩm của phản ứng cộng nước vào axetilen 

D. Sản phẩm của phản ứng giữa axit axetic với axetilen. 

Câu 33. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa cặp chất nào sau đây? 

A. HOOC- (CH2)4-COOHvà H2N-(CH2)4- NH2   B. HOOC- (CH2)4-COOHvà H2N-(CH2)6- NH2 

C. HOOC- (CH2)6-COOHvà H2N-(CH2)6- NH2   D. HOOC- (CH2)4- NH2 và H2N-(CH2)6- COOH. 

Câu 34. Dùng poli (vinyl axetat) có thể làm được vật liệu nào sau đây? 

A. Chất dẻo   B. Tơ    C. Cao su   D. Keo dán. 

Câu 36. Câu nào sau đây là không đúng? 

A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (C6H10O6)n nhưng xenlulozơ có thể kéo sợi, còn tinh bột thì không. 

B. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt, nhưng không bị thuỷ phân bởi môi trường axit hoặc kiềm. 

C. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét 

D. Đa số các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân tử lớn. 

Câu 37. Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế theo sơ đồ. 

X  Y  Z  PVC 

X là chất nào trong các chất sau? 

A. etan    B. butan    C.metan    D. propan 

Câu 38. Câu nào không đúng trong các câu sau? 

A. Polime là hợp chất có khối lượng phân tử rất cao và kích thước phân tử rất lớn 

B. Polime là hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau 

C. Protit không thuộc loại hợp chất Polime  

D. Các Polime đều khó bị hoà tan trong các chất hữu cơ. 

Câu 39. Cho các Polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Các Polime có cấu trúc 

mạch thửng là các chất ở dãy nào sau đây? 

A.  PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá  

B.  PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, cao su hoá 

C.  PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ  

D.  PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ  

Câu 40. Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su? 

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

Câu 41. Cho các polime, polietilen, xenlulozơ, amilo, amilopectin, poli (vnyl clorua), tơ nilon-6,6; poli (vinyl axetat). Những phân tử 

có cấu tạo mạch phân nhánh thuộc dãy chất nào sau đây ? 

A. xenlulozơ, amilopectin, poli (vinyl clorua), poli (vinyl axetat) B. amilopectin, PVC, tơ nilon - 6,6;  poli (vinyl axetat) 

C. amilopectin, poli (vinyl clorua), poli (vinyl axetat)  D. amilopectin, xenlulozơ  

Câu  42. Polime thiên nhiên nào sau đây có thể là sản phẩm trùng ngưng: tinh bột (C6H10O5)n; cao su isopren (C5H8)n; tơ tằm (-NH-R-

CO)n? 

A. tinh bột  (C6H10O5)  B. cao su isopren (C5H8)n 

C. tinh bột  (C6H10O5); cao su isopren (C5H8)n  D. tinh bột  (C6H10O5); tơ tằm (-NH-R-CO-)n 

Câu 43. Những chất và vật liệu nào sau đây là chất dẻo: Polietilen; đất sét ướt; plistiren; nhôm; bakelit (nhựa đui đèn); cao su? 

A. Polietilen; đất sét ướt  B. Polietilen; đất sét ướt; cao su? 

C. Polietilen; đất sét ướt; plistiren  D. Polietilen; plistiren; bakelit (nhựa đui đèn) 

Câu 45. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng? 
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A. CH2 = CH-Cl và CH2 = CH-OCO - CH3  B. CH2 = CH - CH = CH2 và C6H5-CH=CH2 

C. CH2 = CH-CH=CH2 và CH2 = CH-CN  D. H2N-CH2- NH2 và HOOC-CH2-COOH 

Câu 47. Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu loại polime được tạo thành từ các rượu bậc II có mạch cacbon phân nhánh cùng công thức 

C6H14O? 

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

Câu 48. Cho sơ đồ: (X)   PtOH Y ,0
2  polime.  Chất (X) thoả mãn sơ đồ là chất nào sau đây? 

A.CH3CH2-C6H4-OH  B. C6H5-CH(OH)-CH3  C. CH3-C6H4-CH2OH  D.C6H5-O-CH2CH3 

Câu 49. Từ các aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N có thể tạo thành bao nhiêu loại polime khác nhau (phản ứng trực tiếp)? 

A. 3 loại    B. 4 loại    C.7 loại     D. 6 loại 

Câu 50. Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợ bông, len, tơ enan, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat. Loịa tơ có nguồn gốc xenlulozơ là 

loại nào? 

A. tơ tằm, sợi bông, nilon-6,6  B. sợi bông, len, tơ axetat 

C. sợi bông, len, nilon-6,6  D. tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat 

Câu 51. Phản ứng trùng hợp là phản ứng: 

A. cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau thành nhiều phân tử lớn (polime) 

B.  Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (nomome) giống nhau thành một phân tử lớn (polime) và giải phóng phân tử nhỏ (thường là 

nước). 

C.  Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành một phân tử lớn (polime) và giải phóng phân tử nhỏ (thường là nước) 

D. Cộng hợp liên hợp nhiều phân tử nhỏ (nomome) giống nhau thành một phân tử lớn (polime). 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 52. Chất nào sau đây tạo phản ứng trùng ngưng? 

A. rượu etylic và hexametilenđiamin  B. axit aminoenantoic 

C. axit stearic và etilenglicol  D. axit eloric và glixerin 

Câu 53. Qua nghiên cứu thực nghiệm, cho thấy cao su thiên nhiên là polime của momome nào? 

A. Butađien -1,4   B. Butađien-1,3   C. Butađien-1,2   D. 2-Metybutađien-1,3 

Câu 54. Bản chất của sự lưu hoá cao su là: 

A. Tạo cầu nối đinunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian B. Tạo loại cao su nhẹ hơn 

C. Giảm giá thành cao su  D. Làm cao su dễ ăn khuôn 

Hãy chọn đáp án đúng 

Câu 55. X  Y  cao su Buna. X là chất nào sau đây? 

A. CHC-CH2-CH=O  B. CH2=CH-CH2-CH=O  C. CH2=CH-CH=O  D. CH3-CH2-OH 

Câu 56. Sản phẩm trùng hợp của butađien -1,3 với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường là gì? 

A. Cao su Buna   B. Cao su Buna - S  C. Cao su Buna- N  D. Cao su 

Câu 57. Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi là polipropilen (PP) trong các chất sau: 

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

Câu 58. Tơ sợi axetat được sản xuất từ chất nào? 

A. Viscô   B. Sợi amiacat đồng  C. Axeton  D. Este của xenlulozơ và axitaxetic 

Câu 59. Dựa vào nguồn gốc, sợ tự nhiên được chia thành những loại gì? 

A. Sợi bông, sợi len, sợi lanh…  B. Sợi động vật, sợi thực vật 

C. Sợi ngắn, sợi dài.  D. Sợi có nguồn gốc: Khoáng vật, thực vật và động vật 

Câu 60. Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ (như nước, amoniac, 

hiđro clorua…) được gọi là gì? 

A. Sự peptit hoá   B. Sự tổng hợp   C. Sự polime hoá   D. Sự trùng ngưng 
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