


TÌM HIỂU NGAY

Đề cương PEN-C - N3 - thầy Lê Đăng Khương

Tháng Tuần
Chuyên 

đề
Nội dung

Số bài 

giảng

Điểm

trong 

đề

7

1

Chuyên 

đề 1. 

Nhập 

môn 

Hóa học

- Bản chất các quá trình hóa học

- Các quy luật bất biến trong hóa học

- Tư duy cốt lõi của hóa vô cơ

- Tuyệt chiêu giải toán hóa vô cơ tốc độ 30 giây/câu

5 1

2

- Đồng phân.

- Danh pháp.
5

0.6- Xác định công thức phân tử dựa vào phản ứng đốt 

cháy

- Các phương pháp giải nhanh Hóa hữu cơ

- Các phản ứng nhóm chức

4

8

3

Chuyên 

đề 2. 

Hóa học 

vô cơ

- Dãy điện hóa của kim loại

- Phản ứng đặc trưng của kim loại

- Điều chế kim loại, ăn mòn kim loại, điện phân.

5

1

4
- Kim loại tác dụng với dung dịch muối

- Kim loại tác dụng với dung dịch axit
5

5

- Bài tập về CO2 tác dụng với dd kiềm.

- Dung dịch axit tác dụng với muối cacbonat

- Lý thuyết nhôm và hợp chất.

- Bài tập muối nhôm tác dụng với kiềm.

5

1.6

6

- Phản ứng nhiệt nhôm.

- Oxit sắt tác dụng với axit

- Hợp chất chứa S của Fe

- Gang thép

5

7

- Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc

- Lý thuyết trọng tâm và bài tập phần Oxi –Lưu Huỳnh

- Lý thuyết trọng tâm và bài tập phần Halogen

- Lý thuyết trọng tâm và bài tập phần Nito -Photpho

5

1.8

9

8
- Phân bón hóa học

- Lý thuyết trọng tâm và bài tập phần Cacbon
5

9

- Lý thuyết trọng tâm và bài tập phần Silic

- CO2 vả dung dịch kiềm.

- Phản ứng oxi hóa khử và cân bằng phản ứng oxi hóa –

khử

- Tốc độ phản ứng

5

10

- Chuyển dịch cân bằng hóa học

- Sự điện li

- Phản ứng ion trong dung dịch

- Bài toán pH.

- Bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn điện tích

5

11

- Bài toán về hạt cơ bản, cấu hình electron

- Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn, định luật tuần 

hoàn

- Bài toán oxit, hợp chất với Hiđro, đồng vị

- Liên kết hóa học, cấu trúc mạng tinh thể

5

http://hocmai.vn/luyen-thi-quoc-gia/dat-cho-pen/?utm_source=pdf&utm_medium=decuongkhoahoc&utm_campaign=De cuong khoa hoc PDF


TÌM HIỂU NGAY

Đề cương PEN-C - N3 - thầy Lê Đăng Khương

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung
Số bài 

giảng

Điểm

trong 

đề

10

12

Chuyên đề 

3.Hóa học 

hữu cơ

- Lý thuyết về hidrocacbon, ancol, phenol.

- Các dạng bài về hidrocacbon, ancol, phenol.
6

1.213

- Lý thuyết về andehit, xeton, axit cacboxylic.

- Các dạng bài về andehit, xeton, axit 

cacboxylic.

5

14
- Lý thuyết về este - lipit.

- Các dạng bài về este - lipit.
5

15
- Lý thuyết về amin-amino axit-peptit.

- Các dạng bài về amin-amino axit-peptit.
4

1.2

11

16
- Một số hợp chất hữu cơ chứa nito khác.

- Lý thuyết và bài tập về cacbohidrat.
5

17
- Lý thuyết và bài tập về polime.

- Tổng hợp hóa hữu cơ.
5

1.6

18

Chuyên đề 4. 

Một số dạng 

bài mới xuất 

hiện trong đề 

thi các năm 

gần đây

- Dạng bài đồ thị.

- Dạng bài liên hệ thực tế.

- Dạng bài thí nghiệm thực hành.

- Dạng bài về giá trị gần nhất.

4
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