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化学シラバス EJU syllabus for chemistry Giới hạn môn Hoá  
Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Việt Tham khảo 

I 物質の構成 
1．物質の探究 

I. Structure of Matter 
1. Study of matter  

I. Cấu tạo của vật chất  
1. Nghiên cứu về vật chất  

 

(1) 純物質と混合物  
元素，同素体，化合物，

混合物，混合物の分離，

精製 

(1) Pure substances and mixtures 
Elements, allotropes, 
compounds, mixtures, 
separation of mixture, 
purification 

(1) Chất tinh khiết và hỗn hợp 
Nguyên tố, thù hình, hợp chất, 
hỗn hợp, phân lớp các chất 
trong hỗn hợp, tinh chế 
 

Hóa học 8 
Chương I. Chất, 
Nguyên tử, Phân tử  
  

(2) 物質の状態  
物質の三態（気体，液，

固体），状態変化 

(2) States of matter 
Three states of matter (gas, 
liquid, and solid), changes of 
state 

(2) Trạng thái của của vật chất 
Ba trạng thái của vật chất (thể 
khí, thể lỏng, thể rắn), sự thay 
đổi của trạng thái                                                               
 

 

2. 物質の構成粒子 2. Particles constituting 
substances  

2. Phân tử cấu tạo vật chất  

(1) 原子構造  
電子，陽子，中性子，質

量数，同位体  
 

(1) Structure of the atom 
Electron, proton, neutron, 
mass number, isotope 

(1) Cấu tạo nguyên tử 
Electron, proton, nơtron, số 
khối, đồng vị 

Hoá học 10 
Chương I. Nguyên 
tử  

(2) 電子配置  
電子殻，原子の性質，周

期律・周期表，価電子 

(2) Electron configuration 
Electron shell, properties of 
atoms, the periodic law, 
periodic table, valence 
electrons 

(2) Cấu hình electron 
Lớp vỏ electron, tính chất của 
nguyên tử, định luật tuần 
hoàn, bảng tuần hoàn, 
electron hoá trị. 
 

Hoá học 10 
Chương I. Nguyên tử  
Chương II. Bảng tuần 
hoàn các nguyên tố và 
định luật tuần hoàn 
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3. 物質と化学結合 3. Substances and chemical 
bonds  

3. Vật chất và liên kết hóa 
học 

 

(1) イオン結合  
イオン結合，イオン結

晶，イオン化エネルギ

ー，電子親和力 

(1) Ionic bonds 
Ionic bond, ionic crystal, 
ionization energy, electron 
affinity 

(1) Liên kết ion 
Liên kết ion, tinh thể ion, năng 
lượng ion hóa, ái lực electron 
 

Hoá học 10 
Chương III. Liên kết 
hoá học   

(2) 金属結合  
金属結合，自由電子，金

属結晶，展性・延性 

2) Metallic bonds 
Metallic bond, free electron, 
metallic crystal, malleability 

(2) Liên kết kim loại 
Liên kết kim loại, electron tự 
do, tinh thể kim loại, tính dễ 
dát mỏng, tính dẻo 
 

Hoá học 10 
Chương III. Liên kết 
hoá học  

(3) 共有結合  
共有結合，配位結合，共

有結合の結晶，分子結

晶，結合の極性，電気陰

性度 

(3) Covalent bonds 
Covalent bond, coordinate 
bond, crystal of covalent 
bond, molecular crystals, 
polar nature of bond, 
electronegativity 

(3) Liên kết cộng hóa trị   
Liên kết cộng hóa trị, liên kết 
phối trí, tinh thể của liên kết 
cộng hóa trị, tinh thể phân tử, 
liên kết phân cực, độ âm điện 

Hoá học 10. 
Chương III. Liên kết 
hoá học  

(4) 分子間力  
ファンデルワールス力，

水素結合 

(4) Intermolecular force 
Van der Waals force, 
hydrogen bond 

(4) Lực liên kết giữa các phân tử 
Lực Van der Waals, liên kết 
hydro 

Hoá học 10 
Chương III. Liên kết 
hoá học  

(5) 化学結合と物質の性

質 
融点・沸点，電気伝導

性・熱伝導性，溶解度  

 

(5) Chemical bonds and 
properties of substances 
Melting point and boiling 
point, electric conductivity 
and thermal conductivity, 
solubility 

(5) Liên kết hóa học và tính 
chất của vật chất 
Điểm nóng chảy, điểm sôi; 
tính dẫn điện, dẫn nhiệt; độ 
tan 
 

Hoá học 10 
Chương III. Liên kết 
hoá học  
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4. 物質の量的取扱いと化

学式 
4. Quantitative treatment 
of substances and chemical 
formula  

4. Định lượng của vật chất 
và công thức hóa học            

 

(1) 物質量 など 
原子量，分子量，式量，

物質量，モル濃度，質

量％濃度，質量モル濃度 

(1) Amount of substance 
Atomic weight, molecular 
weight, formula weight, 
amount of substance, molar 
concentration, mass percent 
concentration, molarity 

(1) Lượng chất  
Nguyên tử khối, phân tử khối, 
thức lượng (khối lượng phân 
tử của một công thức hóa 
học), lượng vật chất (mol), 
nồng độ mol, nồng độ % , 
nồng độ mol thể tích 

Hoá học 8 
Chương III. Mol và 
tính toán hoá học 
Chương VI. Dung 
dịch 
Hoá học 10 
Chương I. Nguyên tử  

(2) 化学式  
分子式，イオン式，電子

式，構造式，組成式（実

験式） 

(2) Chemical formulas 
Molecular formula, ion 
formula, electron formula 
(Lewis structures), structural 
formula, compositional 
formula (empirical formula) 

(2) Công thức hoá học 
Công thức phân tử, công thức 
ion, công thức electron (công 
thức Lewis), công thức cấu 
tạo, công thức tổ thành (công 
thức thực nghiệm) 

Hóa học 8 
Chương I. Chất, 
Nguyên tử, Phân tử  
Hoá học 10 Chương III. 
Liên kết hoá học 
Hoá học 11 Chương IV. 
Đại cương về hoá học 
hữu  cơ  

II 物質の状態と変化  
1．物質の変化 

II. States and Change 
Substance 
1. Change of substances 

II. Trạng thái và sự thay đổi 
của vật chất 
1.  Sự thay đổi của vật chất 

 

(1) 化学反応式  
 
 化学反応式の表し方，

化学反応の量的関係 

(1) Reaction formula 
 
Expression of reaction 
formula, quantitative relation 
of chemical reaction 

(1) Phương trình phản ứng 
hoá học 
Biểu diễn phương trình phản 
ứng hóa học, quan hệ về lượng 
trong phản ứng hóa học 
 

Hoá học 8  
Chương II. Phản ứng 
hoá học 
Hoá học 10 
Chương IV. Phản ứng 
hoá học 
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(2) 酸・塩基 
酸・塩基の定義と強弱，

水素イオン濃度，pH，
中和反応，中和滴定，塩 

(2) Acids and bases 
Definition and strength of 
acids and bases, hydrogen 
ion concentration, pH, 
neutralization reaction, 
neutralization titration, salt 

(2) Axít, bazơ 
Định nghĩa axít, bazơ và độ 
mạnh yếu, nồng độ ion H+ , 
pH, phản ứng trung hòa, 
chuẩn độ trung hòa, muối 

Hoá học 9 
Chương I. Các loại 
hợp chất vô cơ  
Hoá học 11 
Chương I. Sự điện li 

(3) 酸化・還元  
酸化・還元の定義，酸化

数，金属のイオン化傾向

，酸化剤・還元剤  

(3) Oxidation and reduction 
Definition of oxidation and 
reduction, oxidation number, 
ionization tendency of metal, 
oxidizing agent and reducing 
agent 

(3) Sự Oxy hóa và sự khử 
Định nghĩa  sự oxy hóa và sự 
khử; số oxy hóa; khuynh 
hướng ion hóa của kim loại; 
chất oxy hóa, chất khử               

Hoá học 10. 
Chương IV. Phản 
ứng hoá học 

2. 物質の状態と平衡  2. State and equilibrium of 
substances  

2. Trạng thái và cân bằng 
của vật chất 

 

(1) 状態の変化  
分子の熱運動と物質の三

態，気体分子のエネルギ

ー分布，絶対温度，沸点

，融点，融解熱，蒸発熱  

(1) Change of state 
Thermal motion of molecules 
and the three states of 
substance, thermal energy 
distribution of gas molecule, 
absolute temperature, boiling 
point, melting point, heat of 
fusion, heat of vaporization 

(1) Sự thay đổi của trạng thái 
vật chất 
Chuyển động nhiệt của phân 
tử và 3 trạng thái của vật chất, 
phân bố năng lượng của các 
phân tử khí, nhiệt độ tuyệt đối, 
điểm sôi, điểm nóng chảy, 
nhiệt lượng nóng chảy, nhiệt 
lượng bay hơi      
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(2) 気体の性質  
理想気体の状態方程式，

混合気体，分圧の法則，

実在気体と理想気体  
 

(2) Properties of gases 
State equation of ideal gas, 
mixed gas, law of partial 
pressure, real gas and ideal 
gas 

(2) Tính chất của chất khí 
Phương trình trạng thái của 
chất khí lý tưởng, hỗn hợp 
chất khí, định luật áp suất 
riêng phần (Định luật Dalton), 
chất khí thực và chất khí lý 
tưởng 

 

(3) 溶液の平衡  
希薄溶液，飽和溶液と溶

解平衡，過飽和，固体の

溶解度，気体の溶解度，

ヘンリーの法則  

(3) Equilibrium of solutions 
Dilute solution, saturated 
solution and solubility 
equilibrium, supersaturation, 
solubility of solid, solubility 
of gas, Henry's law 

(3) Cân bằng của dung dịch 
Dung dịch loãng, dung dịch 
bão hòa và cân bằng độ tan, 
quá bão hòa, độ tan của chất 
rắn, độ tan của chất khí, định 
luật Henry 

Hoá học 8 
Chương VI. Dung 
dịch 

(4) 溶液の性質  
蒸気圧降下，沸点上昇，

凝固点降下，浸透圧，コ

ロイド溶液，チンダル現

象，ブラウン運動，透析

，電気泳動  

 

(4) Nature of solutions 
Depression of vapor 
pressure, elevation of boiling 
point, depression of freezing 
point, osmotic pressure, 
colloidal solution, Tyndall 
effect, Brownian motion, 
dialysis, electrophoresis 

(4) Tính chất của dung dịch 
Sự giảm áp suất hơi, nâng 
nhiệt độ sôi, hạ nhiệt độ đông 
đặc, áp suất thẩm thấu, dung 
dịch keo, hiệu ứng Tyndall, 
chuyển động Brown, lọc, điện 
di 
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3. 物質の変化と平衡  3. Change and equilibrium 
of substances  

3. Sự thay đổi và cân bằng 
của vật chất 

 

(1) 化学反応とエネルギー  
化学反応と熱・光，熱化

学方程式，反応熱と結合

エネルギー，ヘスの法則  

(1) Chemical reaction and 
energy 
Heat and light in chemical 
reaction, thermochemical 
equation, heat of reaction and 
bond energy, Hess's law 

(1) Phản ứng hóa học và năng 
lượng 
Phản ứng hóa học và nhiệt, 
ánh sáng; phương trình nhiệt 
hóa học, phản ứng nhiệt và 
năng lượng liên kết, định luật 
Hess 

 
 

(2) 電気化学  
電気分解，電極反応，電

気エネルギーと化学エネ

ルギー，電気量と物質の

変化量，ファラデーの法

則  

(2) Electrochemistry 
Electrolysis, electrode 
reaction, electrical energy 
and chemical energy, 
quantity of electricity and 
amount of change in 
substance, Faraday's law 

(2) Điện hóa học 
Điện phân, phản ứng của điện 
cực, năng lượng điện và năng 
lượng hóa học, điện lượng và 
lượng thay đổi của vật chất, 
định luật Faraday 

Hoá học 12 
Chương V. Đại 
cương về kim loại 

(3) 電池  
ダニエル電池や代表的な

実用電池（乾電池，鉛蓄

電池，燃料電池など）  

(3) Electric cell 
Daniell cell and typical 
practical batteries (dry cell, 
lead storage battery, fuel cell, 
etc.) 

(3) Pin 
Pin Daniel và những loại pin 
tiêu biểu dùng trong thực tế 
(pin khô, ắc quy chì, pin nhiên 
liệu) 
 

Hoá học 12 
Chương V. Đại 
cương về kim loại 
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(4) 反応速度と化学平衡  
 
反応速度と速度定数，反

応速度と濃度・温度・触

媒，活性化エネルギー，

可逆反応，化学平衡及び

化学平衡の移動，平衡定

数，ルシャトリエの原理  

(4) Rate of reaction and 
chemical equilibrium 
Rate of reaction and rate 
constant, rate of reaction and 
concentration, temperature, 
and catalyst, activation 
energy, reversible reaction, 
chemical equilibrium and its 
shift, equilibrium constant, 
Le Chatelier’s principle 

(4) Tốc độ phản ứng và cân 
bằng hóa học 
Tốc độ phản ứng và hằng số 
tốc độ, tốc độ phản ứng và 
nồng độ, nhiệt độ, chất xúc 
tác, năng lượng hoạt hóa, 
phản ứng thuận nghịch, cân 
bằng hóa học và chuyển động 
của cân bằng hóa học, hệ số 
cân bằng, nguyên lý Le 
Chatelier 

Hoá học 10 
Chương VII. Tốc độ 
phản ứng và cân 
bằng hoá học 

(5) 電離平衡  
 
酸・塩基の強弱と電離度

，水のイオン積，弱酸・

弱塩基の電離平衡，塩の

加水分解，緩衝液  

(5) Eletrolytic dissociation 
equilibrium 
Strength and degree of 
electrolytic dissociation of 
acid and base, ionic product 
of water, electrolytic 
dissociation equilibrium of 
weak acid and weak base, 
hydrolysis of salt, buffer 
solution 
 

(5) Cân bằng điện li 
 
Độ mạnh yếu của axít, bazơ 
và độ điện li; tích số ion của 
nước; cân bằng điện li của axít 
yếu và bazơ yếu; thủy phân 
của muối; dung dịch đệm 

Hoá học 11 
Chương I. Sự điện li 
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III. 無機化学                                    

1. 無機物質  
III. Inorganic chemistry 
1. Inorganic substances  

III. Hóa học vô cơ  
1. Chất vô cơ        

 

(1) 典型元素（主要族元

素）  
 
各族の代表的な元素の単

体と化合物の性質や反

応，及び用途  
1 族：水素，リチウム，

ナトリウム，カリウム      
2 族：マグネシウム，カ

ルシウム，バリウム  
12 族：亜鉛，水銀  
13 族：アルミニウム  
14 族：炭素，ケイ素，

スズ，鉛 
15 族：窒素，リン  
16 族：酸素，硫黄  
17 族：フッ素，塩素，

臭素，ヨウ素  
18 族：ヘリウム，ネオ

ン，アルゴン  

(1) Typical elements (main 
group elements) 
 
Properties, reactions and 
uses of representative 
elements of each group and 
their compounds 
Group 1: hydrogen, lithium, 
sodium, potassium 
Group 2: magnesium, 
calcium, barium 
Group 12: zinc, mercury 
Group 13: aluminum 
Group 14: carbon, silicon, 
tin, lead 
Group 15: nitrogen, 
phosphorus 
Group 16: oxygen, sulfur 
Group 17: fluorine, chlorine, 
bromine, iodine 
Group 18: helium, neon, 
argon 
 

(1) Nguyên tố điển hình 
(nguyên tố thuộc các nhóm 
chủ yếu) 
Tính chất, phản ứng, ứng 
dụng của đơn chất và hợp chất 
tiêu biểu của các nguyên tố ở 
các nhóm  
Nhóm IA: H, Li, Na, K 
Nhóm IIA: Mg, Ca, Ba 
Nhóm IIB: Zn, Hg 
Nhóm IIIA: Al  
Nhóm IVA: C, Si, Sn, Pb     
Nhóm VA: N, P 
Nhóm VIA: O, S 
Nhóm VIIA: F, Cl, Br, I 
Nhóm VIIIA: He, Ne, Ar                                                        

Hoá học 10 
Chương V. Nhóm 
Halogen (VIIA) 
Chương VI. Nhóm 
Oxi (VIA) 
Hoá học 11 
Chương II. Nito – 
Photpho (VA) 
Chương III. Cacbon 
- Silic (IVA) 
Hoá học 12 
Chương VI. Kim 
loại kiềm (IA), Kim 
loại kiềm thổ (IIA), 
Nhôm (IIIA) 
Chương VII. Crom-
Sắt - Đồng ( Sn, Zn, 
Pb) 

 

https://www.jasso.org.vn/

https://www.jasso.org.vn/



 9 

(2) 遷移元素  
クロム，マンガン，鉄，

銅，銀，及びそれらの化

合物の性質や反応，及び

用途  

(2) Transition elements 
Properties, reactions and uses 
of chromium, manganese, 
iron, copper, silver, and their 
compounds 

(2) Nguyên tố chuyển tiếp 
Cr, Mn, Fe, Cu, Ag và tính 
chất, phản ứng, ứng dụng của 
các hợp chất của các nguyên 
tố này 

Hoá học 12 
Chương VII. Crom-
Sắt –Đồng 

(3) 無機物質の工業的製

法  
アルミニウム，ケイ素，

鉄，銅，水酸化ナトリウ

ム，アンモニア，硫酸な

ど  

(3) Industrial manufacturing 
methods of inorganic 
substances 
Aluminum, silicon, iron, 
copper, sodium hydroxide, 
ammonia, sulfuric acid, etc. 

(3) Phương pháp điều chế 
trong công nghiệp của chất vô 
cơ 
Al, Si, Fe, Cu, NaOH, NH3, 
H2SO4 v.v. 

Hoá học 12 
Chương V. Đại 
cương về kim loại 

(4) 金属イオンの分離・

分析  
(4) Separation and analysis 
of metallic ions 
 

(4) Phân li, phân tích ion kim 
loại 

Hoá học 11 
Chương I. Sự điện li 
Hoá học 12 Chương V. 
Đại cương về kim loại 

2．無機物質と人間生活  
 

2. Inorganic substances 
and our daily life  
 

2. Chất vô cơ và cuộc sống 
của con người 

 

上記の物質のほか，人間

生活に広く利用されてい

る金属やセラミックス  
 
代表的な金属の例：チタ

ン，タングステン，白

金，ステンレス鋼，ニク

ロム  

In addition to the substances 
mentioned III-1, metals and 
ceramics widely utilized in 
human life. 
(Examples of typical metal) 
titanium, tungsten, platinum, 
stainless steel, nichrome 
 

Ngoài những chất kể trên, kim 
loại, đồ sứ được dùng rộng rãi 
trong cuộc sống của con 
người  
Ví dụ tiêu biểu về kim loại: 
titan, vonfram, bạch kim, thép 
không gỉ, NiChrome (NiCr) 

Hoá học 12 
Chương V. Đại 
Cương về kim loại 
Chương VI. Kim 
loại kiềm, Kim loại 
kiềm thổ, Nhôm 
Chương VII. Crom-
Sắt –Đồng 
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代表的なセラミックスの

例：ガラス，ファインセ

ラミックス，酸化チタン
(IV)  

(Examples of typical 
ceramics) glass, fine 
ceramics, titanium (IV) oxide 

Ví dụ tiêu biểu về đồ sứ: thủy 
tinh, vật liệu gốm, titan (IV) 
oxit 

IV 有機化学                                       

１．有機化合物の性質と

反応  

IV. Organic chemistry 
1. Properties and reactions 
of organic compound 
 

IV. Hóa học hữu cơ 
1. Tính chất và phản ứng 
của hợp chất hữu cơ    

 

(1) 炭化水素  
アルカン，アルケン，ア

ルキンの代表的な化合物

の構造，性質及び反応，

石油の成分と利用など 
構造異性体・立体異性体

（シス-トランス異性

体，光学異性体（鏡像異

性体）） 

(1) Hydrocarbons 
Structures, properties and 
reactions of representative 
alkanes, alkenes, alkynes, 
composition and uses of 
petroleum 
Structural isomers and 
stereoisomers (cis - trans 
isomers, optical isomers 
(enantiomers)) 
 

(1) Hidrocacbon 
Cấu tạo, tính chất và phản ứng 
của những hợp chất tiêu biểu 
ankan, anken, ankin, thành 
phần và ứng dụng dầu mỏ 
 
Đồng phân cấu tạo, đồng phân 
hình học (đồng phân cis-trans, 
đồng phân quang học) 

Hoá học 11 
Chương IV. Đại 
cương về hoá hữu 
cơ  
Chương V. 
Hidrocacbon no 
Chương VI. 
Hidrocacbon không 
no 

(2) 官能基をもつ化合物  
アルコール，エーテル，

カルボニル化合物，カル

ボン酸，エステルなど代

表的化合物の構造，性質

び反応  
油脂・セッケンなど  

(2) Compounds with 
functional groups 
Structures, properties and 
reactions of representative 
compounds such as alcohols, 
ethers, carbonyl compounds, 
carboxylic acids, ester, etc. 
Oils and soaps, etc. 

(2) Hợp chất chứa nhóm chức 
Cấu tạo, tính chất và phản ứng 
của những hợp chất tiêu biểu 
như rượu, ete, hợp chất 
cacbonyl, axit cacboxylic, 
este 
 
Các loại dầu, xà phòng,v.v. 

Hoá học 11 
Chương VIII. Dẫn xuất 
halogen – Ancol – 
Phenol  
Chương IX. Andehit – 
Xeton – Axit 
cacboxylic 
Hoá học 12 
Chương I. Este – Lipit 
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(3) 芳香族化合物  
芳香族炭化水素，フェノ

ール類，芳香族カルボン

酸，芳香族アミンなど代

表的な化合物の構造，性

質及び反応  

(3) Aromatic compounds 
Structures, properties and 
reaction of representative 
compounds such as aromatic 
hydrocarbons, phenols, 
aromatic carboxylic acids, 
and aromatic amines 

 

(3) Hợp chất thơm  
Cấu tạo, tính chất và phản ứng 
của những hợp chất tiêu biểu 
như hidrocacbon thơm, 
phenol, axit cacboxylic thơm, 
amin thơm                                              

Hoá học 11 
Chương VII. 
Hidrocacbon thơm, 
Nguồn hidrocacbon 
thiên nhiên, Hệ 
thống hoá về 
hidrocacbon  

２．有機化合物と人間生

活  
2. Organic compounds and 
our daily life  

2. Hợp chất hữu cơ và cuộc 
sống của con người 

 

(1) 上記の物質のほか，

単糖類，二糖類，アミノ

酸など人間生活に広く利

用されている有機化合物 
 
 [例]グルコース，フルク

トース，マルトース，ス

クロース，グリシン，ア

ラニン 

(1) In addition to the 
substances listed in IV-1, 
organic compounds widely 
utilized in human life such as 
monosaccharides, 
disaccharides, and amino 
acids 
Examples: glucose, fructose, 
maltose, sucrose, glycine, 
alanine 

(1) Ngoài những chất kể trên, 
những hợp chất hữu cơ được 
sử dụng rộng rãi trong cuộc 
sống của con người như 
đường đơn, đường đôi, axit 
amin 
Ví dụ: glucose, fructose, 
maltose, sucrose, glycine, 
alanine 

Hoá học 12 
Chương II. 
Cacbohydrat 
Chương III. Amin, 
Amino axit, Protein 

(2) 代表的な医薬品，染

料，洗剤などの主な成分  
[例] サリチル酸の誘導

体，アゾ化合物，アルキ

ル硫酸エステルナトリウ

ム  

(2) Main ingredients of 
typical drugs, dyes, and 
detergents 
Examples: derivatives of 
salicylic acid, azo 
compounds, sodium alkyl 
sulfate 

(2) Thành phần chủ yếu của 
các loại dược phẩm, thuốc 
nhuộm, xà phòng tiêu biểu 
Ví dụ: dẫn xuất của axit 
salicylic, hợp chất azo, muối 
natri ankyl sunfat 

Hoá học 12 
Chương I. Este – 
Lipit 
Chương III. Amin, 
Amino axit, Protein 
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(3) 高分子化合物  
i. 合成高分子化合物：代

表的な合成繊維やプラス

チックの構造，性質及び

合成  
[例] ナイロン，ポリエチ

レン，ポリプロピレン，

ポリ塩化ビニル，ポリス

チレン，ポリエチレンテ

レフタラート，フェノー

ル樹脂，尿素樹脂  
ii. 天然高分子化合物：タ

ンパク質，デンプン，セ

ルロース，天然ゴムなど

の構造や性質，ＤＮＡな

どの核酸の構造  

iii. 人間生活に広く利用さ

れている高分子化合物

（例えば，吸水性高分

子，導電性高分子，合成

ゴムなど）の用途，資源

の再利用など  

(3) Polymeric compounds 
i. Synthetic polymers: 
structures, properties and 
syntheses of typical synthetic 
fibers and plastics 
 
(Examples) nylon, 
polyethylene, polypropylene, 
poly (vinyl chloride), 
polystyrene, polyethylene 
terephthalate, phenol resin, 
urea resin 
ii. Natural polymers 
Structures and properties of 
proteins, starch, cellulose, 
natural rubber, structures and 
properties of nucleic acid 
such as DNA 
iii. Applications of polymers 
widely utilized in human life 
(e.g. water-absorbent 
polymer, conductive 
polymers, synthetic rubber), 
recycling of resources, etc. 
 

(3) Hợp chất polime    
i. Hợp chất polime tổng hợp: 
cấu tạo, tính chất và cách tổng 
hợp của các loại tơ hay nhựa 
tổng hợp tiêu biểu 
 
Ví dụ: nylon, polyethylene, 
polypropylene, polyvinyl 
chloride, polystyrene, 
polyethylene terephthalate, 
nhựa phenol, keo tổng hợp 

ii. Hợp chất polime tự nhiên: 
cấu tạo và tính chất của chất 
béo, tinh bột, xenlulozơ, cao 
su tự nhiên, cấu tạo của axít 
nucleic trong DNA 

iii. Ứng dụng của các hợp chất 
polime được sử dụng rộng rãi 
trong cuộc sống của con 
người (ví dụ: hợp chất hấp thụ 
nước, hợp chất dẫn điện, cao 
su tổng hợp) và việc tái sử 
dụng tài nguyên. 

 

Hoá học 12 
Chương IV. Polime 
và vật liệu polime 
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