
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

TỔ: HÓA HỌC 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

 NĂM HỌC 2020 – 2021 

Môn: HÓA HỌC – Khối lớp 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 

HÌNH THỨC KIỂM TRA: TNKQ VÀ TNTL 

             TNKQ: 12 câu (40%), TL:  6 câu (60%) 

              Khung ma trận đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức 

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số câu 
Hidrocacbon 

Ankan; anken; 

ankađien 

Ankin; 

hiđrocacbon 

thơm 

Khái niệm, công thức 

tổng quát. Đặc điểm 

cấu tạo đặc trưng. 

Tính chất vật lí. 

Công thức – tên gọi 

của mộ số 

hiđrocacbon quen 

thuộc. 

Liệt kê và phân loại 

được các loại phản 

ứng của hiđrocacbon 

 

Viết được phản ứng của 

hiđrocacbon 

- Phản ứng thế halogen của 

ankan, benzen, toluen. 

- Phản ứng thế kim loại của 

ankin. 

- Phản ứng tách của ankan. 

- Phản ứng cộng H2, Br2, HX 

của anken, ankađien, ankin, 

stiren. 

- Phản ứng oxi hoá bởi dung 

dịch KMnO4. 

- Phản ứng cháy 

Tính toán theo các 

phương trình phản ứng 

của hiđrocacbon. Xác 

định công thức phân tử 

Hiện tượng xảy ra, viết 

phản ứng giữa 

hiđrocacbon với dung 

dịch brom, dung dịch 

AgNO3/NH3; dung dịch 

KMnO4 

Tổ hợp các kĩ năng để 

xử lí các bài toán có 

nhiều phản ứng của các 

hođrocabon. 

 

Số câu TN: 3  TN: 1 TL: 1/3 TN: 1/4 TL: 1+1/2 TN: 1  TN: 5+1/4 

TL: 1+1/2 

Ancol  Khái niệm, tính 

chất vật lí. 

Công thức tên gọi 

của các một số 

ancolquen thuộc. 

Điều chế etanol. 

Liệt kê các loại 

Viết được các phản ứng: 

- Thể hiện tính chất hoá 

học của ancol: tác dụng 

Na, CuO, đun nóng với 

axit H2SO4. Glixerol với 

Cu(OH)2 

- Điều chế etanol 

Tính toán theo các 

phản ứng và xác định 

công thức 

Bài toán tổng hợp 

các kĩ năng và nhiều 

phản ứng của ancol 

chuyển hoá thành 

chất khác. 

 



Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số câu 

phản ứng thể hiện 

tính chất hoá học 

của ancol: phản 

ứng thế nguyên tử 

H của nhóm OH, 

phản ứng thế 

nhóm OH, phản 

ứng tách nước, 

phản ứng oxi hoá 

không hoàn toàn 

và phản ứng cháy. 

Số câu TN: 2  TN: 2/4   TL: 1/3 

+1/2 

 TL: 1 TN: 2+2/4 

TL: 1/3+1/2+1 

Phenol Khái niệm, công 

thức phân tử. Tính 

chất vật lí. 

Liệt kê được các 

loại phản ứng của 

phenol: phản ứng 

thế nguyên tử H 

của nhóm OH, 

phản ứng thế 

nguyên tử H của 

vòng benzen  

Nêu được hiện tượng, viết 

được các phản ứng, của 

phenol với Na, NaOH, 

dung dịch brom. 

Tính toán theo 

phương trình phản 

ứng 

  

Số câu   TN:1   TL: 1   TN: 1 

TL: 1 

Andehit Khái niệm, tính 

chất vật lí. 

Công thức tên gọi 

của các một số 

andehit quen 

Viết được các phản ứng 

của andehit 

Tính toán theo phản 

ứng, xác định công 

thức phân tử 

  



Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số câu 

thuộc. 

Liệt kê các loại 

phản ứng thể hiện 

tính chất hoá học 

của andehit: tác 

dụng với H2, dung 

dịch AgNO3/NH3 

Số câu TN: 1 TL:  TN: 1/4  TN: 1    TN: 2+1/4 

TL: 0 

Axit 

cacboxylic 

Khái niệm, tính 

chất vật lí. 

Công thức tên gọi 

của các một số 

axit cacboxylic 

quen thuộc. 

Liệt kê các loại 

phản ứng thể hiện 

tính chất hoá học 

của axit 

cacboxylic: Tính 

axit, phản ứng thế 

nhóm OH. 

Viết được các phản ứng 

của axit: phân li, tác dụng 

với: kim loại, bazơ, oxit 

bazơ, muối và ancol.  

   

Số câu TN: 1  TN: 0 TL: 1/3     TN: 1 

TL: 1/3 

Tổng 7  2+3/4 1/3+1/3 1+1/4 ½+1/2+ 

1/3+1/2 

1 1 TN: 12 

TL: 5 

 

Lưu ý: - Các kí hiệu 1/4 ; 2/4 là chỉ số lượng ý xuất hiện của phần đó trong một câu hỏi trắc nghiệm. 

- Các kí hiệu 1/3; ½ ở phần tự luận là tỉ lệ số điểm của phần đó trong một câu (bài tập). 


