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PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Kí hiệu của proton là 

 A. e. B. n. C. p. D. q. 

Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện 

 A. chỉ có electron.  B. gồm proton và electron. 

 C. gồm proton và nơtron.  D. gồm electron và nơtron. 

Câu 3: Điện tích hạt nhân nguyên tử 16
8O   là bao nhiêu? 

 A. 8+. B. 8. C. 16+. D. 16. 

Câu 4: Phân lớp s có tối đa bao nhiêu electron? 

 A. 2 electron. B. 6 electtron. C. 10 electron. D. 14 electron. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Nguyên tử trung hòa về điện. B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít. 

 C. Khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân. D. Vỏ nguyên tử cấu tạo từ các hạt electron. 

Câu 6: Cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học? 

 A. 
16

4
X , 

17

4
Y . B.

 
19

9
X , 

20

10
Y . C. 

28

14
X , 

29

14
Y . D. 

40

18
X , 

40

19
Y . 

Câu 7: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng 

 A. số nơtron và proton. B. số nơtron. C. số proton. D. số khối. 

Câu 8: Mức năng lượng của phân lớp nào sau đây cao nhất? 

 A. 1s. B. 3p. C. 2p. D. 3s. 

Câu 9: Số nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn là  

   A. 2.   B. 8.   C. 18.   D. 32.  

Câu 10: Chu kì chứa các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng  

   A. số electron.       B. số lớp electron.     

   C. số electron hoá trị.       D. số electron lớp ngoài cùng.  

Câu 11: Nguyên tử của các nguyên tố trong một nhóm A của bảng tuần hoàn thường có cùng 

 A. số nơtron.      B. số lớp electron.     

 C. số proton.      D. số electron lớp ngoài cùng.  

Câu 12: Yếu tố nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên 

tử?  

   A. Độ âm điện.      B. Tính chất của nguyên tố và đơn chất.  

   C. Nguyên tử khối.      D. Thành phần và tính chất của hợp chất.  

Câu 13: Trong một chu kì, đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 

 A. bán kính nguyên tử tăng dần. B. độ âm điện tăng dần. 

 C. tính kim loại tăng dần.   D. hoá trị với H của phi kim tăng dần. 

Câu 14: Nguyên tử X có 29 electron và 36 nơtron. Số khối và số lớp electron của X lần lượt là  

 A. 65 và 3. B. 64 và 3. C. 65 và 4. D. 64 và 4. 

Câu 15: Hóa trị trong oxit cao nhất của nguyên tố nhóm IA là bao nhiêu? 

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

Câu 16: Trong nguyên tử của các nguyên tố nhóm IIA có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng? 

 A. 2. B. 7. C. 8. D. 1. 
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Câu 17: Trong nguyên tử Cl (Z = 17), số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là 

 A. 2. B. 5. C. 9. D. 7. 

Câu 18: Nguyên tử chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton, 19 electron là 

 A. 
37

17
Cl . B.

 
39

19
K . C. 

40

18
Ar . D. 

40

19
K . 

Câu 19: Bo có hai đồng vị 10B và 11B với nguyên tử khối trung bình là 10,81. Xem nguyên tử khối mỗi 

đồng vị có giá trị bằng số khối. Phần trăm số nguyên tử đồng vị 11B là 

 A. 81%. B. 40,5%. C. 19%. D. 59,5%. 

Câu 20: Nguyên tử Ca (Z = 20) có số lớp electron là 

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

Câu 21: Cho cấu hình electron của 2 nguyên tố X: 1s22s22p63s23p3, Y: 1s22s22p63s1. Kết luận đúng là 

 A. X, Y đều là kim loại.  B. X là kim loại, Y là phi kim. 

 C. X là phi kim, Y là kim loại. D. X, Y đều là phi kim. 

Câu 22: Cấu hình electron của nguyên tử S là 1s22s22p63s23p4. S thuộc loại nguyên tố nào? 

 A. Nguyên tố s. B. Nguyên tố p. C. Nguyên tố d. D. Nguyên tố f. 

Câu 23: Cấu hình electron nào sau đây là của khí hiếm? 

 A. 1s22s22p63s23p5.  B. 1s22s22p63s2. 

 C. 1s22s22p63s23p6.  D. 1s22s22p63s23p1. 

Câu 24: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở  trạng thái cơ bản là: 1s22s22p63s23p1. Trong 

bảng tuần hoàn X thuộc  

   A. chu kỳ 3, nhóm IA.      B. chu kỳ 3, nhóm IIIA.    

   C. chu kỳ 2, nhóm IIA.       D. chu kỳ 1, nhóm VIIA.  

Câu 25: Ba nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 16, 17. Dãy so sánh tính phi kim đúng 

là  

   A. X > Y > Z.    B. X > Z > Y.    C. Z > Y > X.    D. Z > X > Y.  

Câu 26: Nguyên tố nào sau đây có độ âm điện lớn nhất?   

   A. Kali (Z = 19).   B. Oxi (Z = 8).   C. Clo (Z = 17).   D. Flo (Z = 9).  

Câu 27: Nguyên tố X thuộc nhóm VIA có tổng số các hạt cơ bản trong nguyên tử là 24. Cấu hình 

electron nguyên tử của X là  

     A. 1s22s22p5.   B. 1s22s22p4.   C. 1s22s22p3.   D. 1s22s22p6.  

Câu 28: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X  thuộc nhóm VA. Công thức oxit cao nhất và hợp chất khí 

với hiđro của X lần lượt là   

   A. X2O5 và H3X.    B. XO2 và H3X.    C. X2O6 và H6X.    D. X3O và HX2.  

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 29 (1 điểm): Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17. 

  a. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X. 

  b. X là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao? 

Câu 30 (1 điểm): Nguyên tố R thuộc nhóm A có hợp chất khí với hiđro là RH2. Trong oxit cao nhất của 

R, oxi chiếm 60% về khối lượng. Xác định tên nguyên tố R. 

Câu 31 (0,5 điểm): Trong tự nhiên, brom có 2 đồng vị: 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình là 

79,92. Tính số nguyên tử 81Br trong 39,968 gam CaBr2. (Cho Ca=40, số Avogađro có giá trị 6,023.1023 

và xem nguyên tử khối mỗi đồng vị có giá trị bằng số khối). 

Câu 32 (0,5 điểm): Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim giảm dần: O (Z = 8), F (Z = 

9), S (Z = 16). 

 

-------------HẾT ---------- 

 


