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Chuyªn ®Ò lý thuyÕt V¤ C¥ 1
D¹ng I: CÊu t¹o nguyªn tö - B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn - Liªn kÕt hãa häc

Câu 4. Đáp án A
B. MgSO4 có liên kết ion và liên kết cộng hóa trị
C. H2S chứa leien kết cộng hóa trị
D. NaNO3 và NaOH có liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Chú ý: Liên kết ion và liên kết được tạo thành do lực điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Liên kết cộng
hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên từ bẳng một hoặc nhiều cặp electron chung

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Natri, sắt, đồng, nhôm, vàng và cacbon thuộc tinh thể kim loại
B. Muối ăn, xút ăn da (NaOH), potat (KOH) và diêm tiêu (KNO3) thuộc tinh thể ion
C. Kim cương, lưu huỳnh, photpho và magie thuộc tinh thể nguyên tử
D. Nước đá, đá khô (CO2), iot và muối ăn thuộc tinh thể phân tử

Giải: Chọn B
A: Cacbon thuộc loại tinh thể phân tử
C: Lưu huỳnh là tinh thể phân tử, photpho có cấu trúc mạng tinh thể phân tử (photpho trắng) hoặc cấu trúc

polime (photpho đỏ) và magie thuộc tinh thể kim loại.
D: Muối ăn thuộc loại tinh thể ion.

Chú ý: Tinh thể nguyên tử cấu tạo từ những nguyên tử, được sắp xếp một cách đều đặn theo một trật tự nhất
định trong không gian tạo thành một mạng tinh thể. Ở các nút mạng tinh thể là những nguyên tử liên kết với
nhau bằng liên kết cộng hóa trị.
Tinh thể phân tử cấu tạo từ những phân tử, được sắp xếp một cách đều đặn theo một trật tự nhất định trong
không gian. Ở các nút mạng tinh thể là những phân tử liên kết với nhau bằng lực liên kết yếu giữa các phân tử.
Phần lớn các chất hữu cơ, các đơn chất phi kim ở nhiệt độ thấp đều kết tinh mạng lưới tinh thể phân tử (khí
hiếm, halogen, oxi nitơ, H2O, CO2...)
Trong tinh thể kim loại, ion dương và nguyên tử kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các electron hóa
trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể. Lực hút giữa
các electron này và các ion dương tạo nên liên kết kim loại.
Tinh thể ion cấu tạo từ những ion dương và ion âm ở vị trí các nút mạng tinh thể. Các ion này liên kết với nhau
bằng lực hút tĩnh điện lớn.

Câu 14: Trong các phát biểu sau đây:
1) Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron
2) Lớp ngoài cùng bền vững khi chứa tối đa số electron
3) Lớp ngoài cùng là bền vững khi phân lớp s chứa tối đa số electron
4) Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2e
5) Nguyên tử luôn trung hòa về điện nên tổng số hạt electron bằng tổng số hạt proton
6) Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng số điện tính hạt nhân

Số phát biểu đúng là
A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

Giải: Chọn D
Các phát biểu đúng là 1, 4, 5.

2, 3, 4: Lớp ngoài cùng bền vững khi có dạng ns2np6, trừ He có dạng 1s2

6: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số điện tính hạt nhân



Chú ý: Với nhận định 1 nhiều bạn cho rằng nhận định này sai vì nghĩ tới các nguyên tố d và f có nhiều hơn 8
electron. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý rằng: trong các nguyên tố d và f này thì phân lớp d và f đều thuộc lớp
trước và đứng sau phân lớp s của lớp sau. Do đó các nguyên tố chỉ có thể có tối đa 8 electron ở lớp ngoài cùng.
Để kiểm chứng điều này các bạn có thể quan sát thật kĩ các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Ngoài ra, để ghi nhớ điều này, các bạn có thể nhớ tới quy tắc bát tử (quy tắc bát tử chỉ có thể xảy ra trường hợp
ngoại lệ với phân tử khi có liên kết cho nhận thì có thể vượt quá 8 electron): Một nguyên tử chỉ có tối đa 8
electron ở lớp ngoài cùng, khi tham gia liên kết hóa học nó nhận hoặc góp chung electron với nguyên tử khác để
tạo thành 8 electron ở lớp ngoài cùng bền vững hơn.
Câu 15. Đáp án B
Căn cứ vào 3 quy luật sau ta tìm được đáp án đúng
+ với các ion dương, ion âm và nguyên tử có cùng cấu hình electron (với câu này là Na2, Mg2+, O2- và F-) thì ion
nào có điện tích càng nhỏ thì bán kính của ion càng lớn và ngược lại (Do đó được thứ tự giảm dần bán kính ion
là O2-, F-, Na+ và Mg2+)
+ với ion dương và nguyên tử tương ứng thì bán kính nguyên tử lớn hơn bán kính ion dương tương ứng của nó.
+ Trong cùng một chu kỳ theo chiều tích hạt nhân tăng dần, thì bán kính nguyên tử giảm dần và trong cùng một
nhóm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì bán kính nguyên tử tăng dần nên khi so sánh bán kính của một
nguyên tử với ion âm có cùng cấu hình electron với ion dương tương ứng của nó thì nguyên tử đó có bán kính
lớn hơn (Al có bán kính lớn hơn bán kính của O2-)

Câu 19: Hai ion X+, Y- đều có cấu hình electron của khí hiếm Ả. Một nhóm học sinh thảo luận về X, Y và đưa
ra các nhận xét sau:

(1) Số hạt mang điện của X nhiều hơn số hạt mang điện của Y là 4
(2) Oxit cao nhất của Y là oxit axit, còn axit cao nhất của X là oxit bazơ
(3) Hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của X là bazơ mạnh, còn hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của

Y là axit yếu
(4) Bán kính của ion Y- lớn hơn bán kình của ion X+
(5) X ở chu kì 3, còn Y ở chu kì 4
(6) Hợp chất khí của Y với hiđro tan trong nước tạo thành dung dịch làm hồng phenolphtalein
(7) Độ âm điện của X nhỏ hơn độ âm điện của Y
(8) Trong hợp chất Y có các số oxi hóa là -1, +1, +3, +5 và +7

Số nhận xét đúng là
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5

Giải: Chọn D
Các nhận xét đúng là: (1), (2), (4), (7) và (8)

Từ các dữ kiện của đề bài, ta dễ dàng suy ra X là K và Y là Cl.
(1) Số hiệu nguyên tử của X lớn hơn của Y là 2 nên X có số hạt mang điện (gồm cả proton và electron) nhiều
hơn số hạt mạng điện của Y là 4.
(2) Oxit cao nhất của Y là Cl2O7 là oxit axit, oxit cao nhất của X là K2O là oxit bazơ
(3) Hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của X là KOH là bazơ mạnh, còn hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất
của Y là HClO4 là axit yếu
(4) Hai ion Y- và X+ có cùng cấu hình electron nên Y- có điện tích nhỏ hơn sẽ có bán kính lớn hơn.
(5) X ở chu kỳ 4, Y ở chu kỳ 3
(6) Hợp chất khí của Y với hiđro là HCl tan trong nước tạo dung dịch có môi trường axit nên không làm hồng
dung dịch phenolphtalein.

Câu 21: Cho các nguyên tử và ion sau: 17Cl, 18Ar, 26Fe2+, 24Cr3+, 16S
2-, 12Mg, 25Mn2+, 4Be2+, 21Ga3+. Số hạt vi có

cấu hình electron ở trạng thái có bản của khí hiếm là
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4

Giải: Chọn D
Các hạt vi mô thỏa mãn là: 18Ar, 16S

2-, 4Be2+, Sc3+

* Chú ý: Cáu hình electron lớp ngoài cùng của khí hiếm có dạng 1s2 hoặc ns2np6 (n  2)
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Câu 23. Đáp án B
Vì ở trạng thái cơ bản lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n+1

Nên
n  2 n  2

2n + 1  6  2,5
X

n

  
  

  
có cấu hình electron: 1s22s22p5 là F

Y có cấu tạo electron là: 1s22s2ps6 3s23p1 là Al
Zz - Zx = 10 Zz = 19 là K
Chú ý: Số oxi hóa của F trong mọi hợp chất đều là -1

Câu 24. Đáp án A
Chú ý: khi các nguyên tử hoặc ion có cùng cấu hình electron thì nguyên tử hoặc ion nào có điện tích càng lớn
thì bán kính càng nhỏ và ngược lại.

Câu 27. Đáp án D
(1) Sai vì chúng có số p khác nhau nhưng có cùng số e
(2) Sai vì không có quy luật về số p và n của một nguyên tử bất kỳ
(3) Sai vì đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số phường  nhưng khác nhau về số

khối
(4) Đúng vì các cation bị mất đi một số phân lớp 2 so với phân tử tương ứng
(5) Sai vì nước đã thuộc loại tinh thể phân tử
(6) Sai vì kim cương có cấu trúc tinh thể nguyên tử bền vững

Câu 28. Đáp án D
Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p1 Zx = 13 và X là Al
Vì số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X

là 6 hạt nên ZY – Zx =3 ZY = 16 là S. vậy hợp chất của X, Y có dạng X2Y3

Câu 30. Đáp án C
Khẳng định sai là (2)

Câu 31. Đáp án A

Câu 32. Đáp án D

Câu 33: Một hợp chất ion Y tạo từ ion M2+ và X2-. Tổng số hạt trong phân tử Y là 60. Số hạt mang điện nhiều
hơn số hạt không mang điên là 20 hạt. Số hạt mạng điện của X2- ít hơn của ion M2+ là 4 hạt. Trong ion M2+ có
tổng số hạt mang điện là

A. 20 B. 22 C. 18 D. 24
Giải: Chọn B

Hai ion là M2+ và X2- nên hợp chất là MX
Gọi số electron, proton, nơtron lần lượt là e, p, n với e = p
Ta có: (nM + 2eM) + (nX + 2eX) = 60 2(eM + eX) + (nM + nX) = 60
Lại có: 2 (eM + eX) - (nM + nX) = 20  (eM + eX) = 20
Lại có: (2eM - 2) - (2eX + 2) = 4  eM - eX = 4  eM = 11
Tổng số hạt mang điện trong ion M2+ = 2eM - 2 = 22



Chú ý: với bất kì bài tập nào cần làm t trình tự và đặt mục tiêu là kết quả cần tìm thì ta sẽ tìm ra cách giải
nhanh. Ở bài tập này có nhiều bạn sẽ tìm cụ thể ra M và X trong khi không cần thiết và mất thời gian.

Câu 34: Các nguyên tố X (z = 8), Y (z =16), T (Z = 9), G (Z=19) có thể tạo được tối đa bao nhiêu hợp chất ion
và hợp chất cộng hóa trị chỉ gồm 2 nguyên tố? (chỉ xét các hợp chất được học trong chương trình phổ thông và
không xét các peoxit?

A. Hai hợp chất ion và bốn hợp chất cộng hóa trị
B. Bốn hợp chất ion và hai hợp chất cộng hóa trị
C. Ba hợp chất ion và bốn hợp chất cộng hóa trị
D. Ba hợp chất ion và ba hợp chất cộng hóa trị

Giải: Chọn C
X là O; Y là S; T là F; G là K

Các hợp chất cộng hóa trị: F2O, SO2, HF, SO3

Các hợp chất ion: K2O, KF, K2S.

Câu 36. Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và
trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b% với a : b = 40 : 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phân tử oxit cao nhất của R có liên kết cho nhận
B. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn.
C. R là chất khí ở điều kiện thường
D. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron ở phân lớp ngoài cùng.

Giải: Chọn A
Gọi hóa trị của R trong hợp chất khí với hiđro là x (x  [1; 4]) thì hóa trị của R trong oxit cao nhất tương

ứng là 8 - x. Khi đó ta có 2 công thức phân tử là RHx và R2O8-x.

Có
40 8(8 ) 40

23R 176x 1088
2R 17 17

2R 16(8 )

R
R xR x

R x
x

       


 
x 1 2 3 4
R 39,65 (loại) 32 là S 24,35 (loại) 16,70 (loại)

Câu 38.Trong cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X, tổng số hạt electron ở các phân lớp p là 7. Số
proton trong nguyên tử Y ít hơn của nguyên tử X là 5. Vậy tổng số hạt mạng điện có trong hợp chất tạo bởi
nguyên tố X và Y là:

A. 50 B. 21 C. 100 D. 42
Giải: Chọn C

Cấu hình electron của X và Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p1 (Al) và 1s22s22p4 (O)
Nên hợp chất tạo bởi X và Y là: Al2O3

Chú ý: Tổng số hạt mang điện bao gồm cả electron và proton.

D¹ng II:Tèc ®é ph¶n øng - C©n b»ng hãa häc
Câu 4. Cho cân bằng sau: SO2 + H2O  H+ + HSO3

-. Khi thêm vào dung dịch một ít muối NaHSO4 (không
làm thay đổi thể tích) thì cân bằng sẽ

A. Không xác định B. Không chuyển dịch theo chiều nào
C. Chuyển dịch theo chiều nghịch D. chuyển dịch theo chiều thuận

Giải: Chọn C
Muối NaHSO4 phân li: NaHSO4 Na+ +  H+ +  SO4

2

Do đó khi thêm muối NaHSO4 vào dung dịch thì làm tăng nồng độ H+. Do đó cân bằng sẽ chuyển dịch
theo chiều làm giảm nồng độ của H+ là chiều nghịch.
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Câu 6. Trong môi trường thích hợp, các muối cromat và đicromat chuyển hóa lẫn nhau theo một cân bằng:
2 2

2 4Cr O  + 2H+  2
2 7Cr O  + H2O

Chất nào sau đây khi thêm vào, làm cân bằng phản ứng chắc chắn chuyển dịch theo chiều thuận?
A. dd NaHCO3 B. dd NaOH C. dd CH3COOK D. dd NaHSO4

Giải: Chọn D
A: Dung dịch NaHCO3 tồn tại hai cân bằng:

HCO3
-  CO3

2- + H+ K1 = 10-10,25

HCO3
- + H2O H2CO3 + OH- K2 = 10-7,25

Vì K1 < K2 nên trong dung dịch có [OH-] > [H+]
Do đó khi thêm dung dịch NaHCO3 thì sẽ làm giảm nồng độ H+ của dung dịch ban đầu nên cân bằng sẽ chuyển
dịch theo chiều làm tăng nồng độ H+ là chiều nghịch.

B, C: Hai dung dịch NaOH và CH3COOK đều có môi trường kiềm, khi cho vào cân bằng sẽ làm giảm nồng
độ H+ nên cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ H+ là chiều nghịch

D: Dung dịch NaHSO4 có môi trường axit, khi cho vào cân bằng làm tăng nồng độ H+, cân bằng chuyển
dịch theo chiều làm giảm nồng độ H+ là chiều thuận
Chú ý: NaHCO3 là chất lưỡng tính; là muối axit nhưng dung dịch pH > 7.

Câu 13. Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng: A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: V = k[A2][B2].
Trong các điều kiện khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên?

A. Tốc độ phản ứng hóa học được đo bằng sự biến đổi nồng độ các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian
B. Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng
C. Tốc độ phản ứng giảm theo tiến trình phản ứng
D. Tốc độ phản ứng tăng lên khi có mặt chất xúc tác.

Giải: Chọn C
A: Tốc độ phản ứng hóa học được đo bằng nồng độ các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian. Khi sử

dụng cụm từ “sự biến đổi” thì liên quan đến độ chênh lệch
B: Tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào hằng số k:

+ Nếu 0 < k < 1 thì tốc độ phản ứng tỷ lệ nghịch với tích số nồng độ các chất phản ứng
+ Nếu k  1 thì tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng.

C: Theo tiến trình phản ứng, lượng sản phẩm AB tăng lên và lượng chất phản ứng là A2 và B2 sẽ giảm dần.
Do đó, tốc độ phản ứng giảm theo tiến trình phản ứng.

D: Phản ứng này không nói rõ điều kiện phản ứng có cần chất xúc tác hay không nên không thể khẳng định
tốc độ phản ứng tăng lên khi có mặt chất xúc tác.

Câu 18. Cho phản ứng: A(k) + B(k)  C(k) + D(k) ở trạng thái cân bằng:
A. Sự tăng nồng độ khí C B. Sự giảm nồng độ khí A
C.  Sự giảm nồng độ khí  B D. Sự giảm nồng độ khí C

Giải: Chọn D
Nồng độ khí D tăng khi cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

A: Khi tăng nồng độ khí C thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ khí C là chiều nghịch
B: Khi giảm nồng độ khí A thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ khí A là chiều nghịch
C: Khi giảm nồng độ khí B thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ khí B là chiều nghịch
D: Khi giảm nồng độ khí C thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ khí C là chiều thuận.

Câu 20. Cho một cục đá vôi nặng 1g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25°C. Biến đổi nào sau đây không làm
bọt khí thoát ra mạnh hơn?



A. Tăng thể tích dung dịch HCl lên gấp đôi
B. Thay cục đá vôi bằng 1 gam bột đá vôi
C. Thay dung dịch HCl 2M bằng dung dịch HCl 4M
D. Tăng nhiệt độ lên 50°C

Giải: Chọn A
Có phương trình phản ứng: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Bọt khí thoát ra mạnh hơn nghĩa là tốc độ phản ứng tăng.
A: Tăng thể tích dung dịch HCl không ảnh hướng tới tốc độ phản ứng.
B: Khi thay cục đá vôi bằng 1 gam bột vôi nghĩa là ta đã tăng diện tích bề mặt chất phản ứng, do đó tốc độ

phản ứng tăng.
C: Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.
D: Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng.

Câu 25. Cho các cân bằng sau:

(1) H2(k) + I2(k)  2HI(k) (2)
1

2
H2(k) +

1

2
I2(k)  HI(k)

(3) HI(k)  1

2
H2(k) +

1

2
I2(k) (4) 2HI(k)  H2(k) + I2(k)

(5) H2(k) + I2(r)  2HI(k)
Ở nhiệt độ xác định, nếu Kc của cân bằng (1) bằng 64 thì Kc bằng 0,125 là của cân bằng

A. (5) B. (2) C. (3) D. (4)
Giải: Chọn C

Có KC (1) =
22

2 2

[HI] 1
64 (3)

[H ].[I ] 0,125 CK
    
 

Câu 26. Giả sử trong bình kín, tại 80°C tồn tại cân bằng sau:
2NO + O2  2NO2 (1) ΔHphản ứng = ?

Khi hạ nhiệt độ bình xuống 40°C, thấy màu của hỗn hợp đậm hơn. Vậy kết luận nào sau đây đúng?
A. ΔHpư < 0, phản ứng tỏa nhiệt B. ΔHpư > 0, phản ứng tỏa nhiệt
C. ΔHpư < 0, phản ứng thu nhiệt D. ΔHpư > 0, phản ứng thu nhiệt

Giải: Chọn A
Khi hạ nhiệt độ bình thấy màu hỗn hợp đậm hơn, chứng tỏ phản ứng tạo thành nhiều NO2 hay phan ứng

chuyển sang chiều thuận, hay chiều thuận là phản ứng tỏa nhiệt

Câu 32. Xét phản ứng thuận nghịch sau: SO2(k) + NO2(k)  SO3(k) + NO(k)
Cho 0,11 mol SO2; 0,1 mol NO2; 0,07 mol SO3 vào bình kín 1 lít. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì còn
lại 0,02 mol NO2. Vậy hằng số cân bằng Kc là:
A. 23,00 B. 20,00 C. 18,00 D. 0,05

Giải: Chọn B

2NOn phản ứng = 0,08 mol; Do V = 1l CM = n

Xét cân bằng: SO2 + NO2  SO3 +    NO
Mol ban đầu: 0,11 0,1 0,07
Mol pư: 0,08 0,08 0,08 0,08
Mol cân bằng: 0,03 0,02 0,15 0,08
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