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ĐỀ MINH HỌA SỐ 4 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn thi: Hóa học  Lớp 10 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

 

Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:…………………………. 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Nguyên tố K có 19 proton, 19 electron và 20 nơtron. Số khối của nguyên tử K là 

 A. 19. B. 39.    C. 20. D. 29. 

Câu 2: Trong nguyên tử, hạt không mang điện  

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

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

Câu 3: Số hạt nơtron của nguyên tử 19

9
F là 

 A. 19. B. 9. C. 10. D. 28. 

Câu 4: Phân lớp f 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 nên số proton bằng số electron. 

 B. Số khối của hạt nhân là khối lượng tương đối của nguyên tử. 

 C. Điện tích hạt nhân nguyên tử bằng tổng điện tích các proton. 

 D. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. 

Câu 6: Lớp K có số electron tối đa là 

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

Câu 7: Đồng vị là những nguyên tử có  

 A. cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.  

 B. cùng số electron nhưng khác nhau về số điện tích hạt nhân. 

 C. cùng số khối nhưng khác nhau về nơtron.   

 D. cùng số điện tích hạt nhân và số khối. 

Câu 8: Phân lớ p nà o sau đ ây có mứ c nă ng lượ ng thấ p nhấ t? 

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

Câu 9: Trong nguyên tử có 4 lớp, electron ở lớp nào liên kết kém chặt chẽ với hạt nhân nhất? 

 A. Lớp K.               B. Lớp L.                  C. Lớp M.               D. Lớp N. 

Câu 10: Các nguyên tố: Na, Mg, Al, Ar đều thuộc chu kì 3 vì có cùng  

 A. số electron.  B. số lớp electron.  

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

Câu 11: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hoc, trừ chu kì 1 các chu kì đều bắt đầu bảng 

 A. nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một kí hiếm. 

 B. nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình. 

 C. nguyên tố phi kim, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một khí hiếm. 

 D. nguyên tố phi kim điển hình và kết thúc là một phi kim điển hình. 

Câu 12: Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều nào 

cho dưới đây ? 

 A. Tăng dần.       B. Giảm dần. 

 C. Không thay đổi.      D. Không biến đổi một chiều. 

Câu 13: Trong nhóm IA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các hidroxit tương ứng 

với nguyên tố biến đổi như thế nào? 
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 A. Mạnh dần.  B. Yếu dần. 

 C. Không biến đổi.  D. Biến đổi không quy luật. 

Câu 14: Xét các nguyên tố nhóm A, tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn? 

 A. Số electron lớp ngoài cùng. B. Số lớp electron. 

 C. Hoá trị cao nhất với oxi. D. Tính kim loại. 

Câu 15: Nguyên tố R tạo được hợp chất khí với hiđro trong đó R có hóa trị bằng hóa trị cao nhất với 

oxi. Công thức oxit cao nhất của R có dạng  

 A. RO2.  B. RO.  C. RO3.  D. R2O5. 

Câu 16: Trong nguyên tử , lớ p thứ  2 có bao nhiêu phân lớ p? 

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

Câu 17: Khối lượng nguyên tử Mg là 39,80.10–27 kg và theo định nghĩa 1u = 1,6605.10–27 kg. Khối 

lượng mol nguyên tử Mg (g/mol) là 

 A. 23,97. B. 24,00. C. 24,32. D. 22,98. 

Câu 18: Cấu hình electron của nguyên tử 14X là  

 A. 1s22s22p63s13p3. B. 1s22s22p63s23p3. C. 1s22s22p63s23p4. D. 1s22s22p63s23p2. 

Câu 19: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là 37, trong hạt nhân số nơtron nhiều hơn số proton 1 

hạt. Số khối của hạt nhân nguyên tử X là 

 A. 13. B. 24. C. 12. D. 25. 

Câu 20: Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây không đúng? 

 A. 1s22s22p5. B. 1s22s22p63s1. C. 1s22s22p53s2. D. 1s22s22p63s23p4. 

Câu 21: Cho cấu hình electron nguyên tử X là 1s22s22p6. Vậy X là 

 A. phi kim. B. kim loại. C. á kim. D. khí hiếm. 

Câu 22: Nguyên tố R có cấu hình electron 1s²2s²2p63s²3p63d34s². R thuộc loại nguyên tố  

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

Câu 23: Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau: (X) 1s22s22p63s23p1, (Y) 

1s22s22p63s23p64s2, (Z) 1s22s22p63s23p3, (T) 1s22s22p63s1. Dãy gồm tất cả các nguyên tố kim loại là 

 A. X, Y, Z và T. B. X và Z. C. X, Y, T. D. Y, Z, T. 

Câu 24: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố là 2s1 số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó 

là 

 A. 2. B. 3. C. 5.  D. 4. 

Câu 25: Tính bazơ trong dãy hiđroxit NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều nào cho dưới đây 

? 

 A. Tăng dần.       B. Giảm dần. 

 C. Không thay đổi.       D. Không biến đổi một chiều. 

Câu 26: Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là 

 A. Al (Z = 13). B. P (Z = 15). C. S (Z = 16). D. K (Z = 19). 

Câu 27: Nguyên tố  H chủ  yế u 2 đ ồ ng vị  hiđ ro 1H, 2H. Nguyên tố  O có 3 đ ồ ng vị  oxi 16 O , 17 O
 

và  18 O . Số  phân tử  H2O tạ o ra từ  các đ ồ ng vị  củ a 2 nguyên tố  trên là  

 A. 9. B. 6. C. 10. D. 12. 

Câu 28: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất khí của R với hiđro, hiđro 

chiếm 5,882% về khối lượng. Nguyên tử khối của R là  

    A. 16. B. 32. C. 48. D. 64. 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

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

 a. Xác định vị trí của X có trong bảng tuần hoàn. 

 b. Viết công thức oxit bậc cao nhất và công thức hiđroxit tương ứng của X. 



§iÖn tho¹i: 0903269191 hay www.facebook.com/hochoacungthaydung 

 3 
Trang web tham khảo: www.hoahocphothong.vn 

Câu 30 (1 điểm): Cho biết đặc điểm cấu hình electron của hai nguyên tử sau: 

  - A có 3 lớp electron và lớp ngoài cùng có 1 electron. 

  - B có 1 electron điền vào phân lớp 3d. 

 a. Viết cấu hình electron của A và B. 

 b. Nguyên tố X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích. 

Câu 31 (0,5 điểm): Nguyên tố X có 2 đồng vị là X1 và X2. Đồng vị X1 và X2 có tổng số hạt cơ bản lần 

lượt là 18 và 20.  Biết rằng phần trăm về số nguyên tử của các đồng vị bằng nhau và các loại hạt trong 

X1 cũng bằng nhau. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của X. 

Câu 32 (0,5 điểm): Dãy các nguyên tố 7N, 15P, 9F, 8O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần tính phi 

kim. 

-------------HẾT ---------- 

 


