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CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 

A. LÝ THUY ẾT CẦN NHỚ. 
I. Sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn. 
1. Trong một chu kỳ. 

Trong một chu kì, các nguyên tử có số lớp e bằng nhau, theo chiều từ trái sang phải số khối (Z) 
tăng nên lực hút từ hạt nhân lên các electron tăng ⇒⇒⇒⇒ r giảm. 
- Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút e- nên theo chiều từ trái sang phải độ âm điện tăng 
và ngược lại. 
- Tính kim loại (phi kim) đặc trưng bởi khả năng nhường e- (nhận e- ) của nguyên tử, nên theo 
chiều từ trái sang phải Z tăng hay càng hút e- mạnh hay tính kim loại (phi kim) giảm (tăng) và 
ngược lại. Từ đó ta cũng suy ra được tính axit (bazơ) của oxit, hidroxit tương ứng giảm (tăng) 
theo chiều từ trái sang phải và ngược lại. 

2. Trong một phân nhóm chính (nhóm A) 
Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới, Z tăng, lực hút từ hạt nhân tới các e tăng lên 

nhưng số lớp e cũng tăng và quyết định hơn do đó r giảm. Do đó chiếu biến đổi của các đại 
lượng trong một nhóm ngược với chiều biến đổi trong một chu kì khi Z tăng. 

3. Bảng tóm tắt Sự biến thiên một số đại lượng khi Z tăng. 
 

 Trong một chu kì Trong một nhóm A 
Bán kính nguyên tử giảm      tăng 
Độ âm điện tăng giảm 
Tính kim loại  giảm tăng 
Tính phi kim  tăng giảm 
Tính axit của oxit, hidroxit  giảm tăng 
Tính bazơ của oxit, hidroxit  tăng giảm 
� Chú ý: Quy luật về độ âm điện không xét cho nhóm VIIIA, do nhóm này không có độ âm 

điện, vì vậy ta cũng không xét tính kim loại và phi kim cũng như tính axit bazơ của các oxit, 
hidroxit tương ứng của nhóm này. Vì vậy trong chu kỳ nguyên tố thuộc nhóm VIIA có độ âm 
điện lớn nhất. 
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II.  Cấu hình e- và bảng hệ thống tuần hoàn. 
1. Từ cấu hình suy ra vị trí và ngược lại 

Cấu hình e- Vị trí trong bảng tuần 
hoàn 

Tổng số e STT của ô nguyên tố 
Số lớp e STT chu kì 

Số e hóa trị STT của nhóm 
 

� Lưu ý:  
- Nếu là nguyên tố họ s và p thì thuộc nhóm A và STT nhóm = tổng số e lớp ngoài cùng. 

Nguyên tố họ s và p là các nguyên tố trong đó nguyên tử có cấu hình electron mà sự  điền 
e- cuối cùng vào nguyên tử đều xảy ra ở phân lớp ns hoặc np. (trừ H và He). Ví dụ: Ca có 
câu hình e- [Ar]4s2 sự điền e- cuối cùng diễn ra ở phân lớp 4s nên mang họ s, thuộc phân 
nhóm chính nhóm 2. 

- Nếu là nguyên tố họ d và có cấu hình (n - 1)dxnsa ⇒ thuộc nhóm B và: 
3 ≤ x + a ≤ 7 ⇒ STT của nhóm = x + a 
x + a = 8, 9, 10 ⇒⇒⇒⇒ thuộc nhóm VIIIB 
x = 10; a = 1 hoặc 2 ⇒⇒⇒⇒  STT của nhóm = a 

Nguyên tố họ d là các nguyên tố trong đó nguyên tử có cấu hình electron mà sự điền e- 
cuối cùng vào nguyên tử xảy ra ở phân lớp (n - 1)d.  
Ví dụ: Fe  có cấu hình e- [Ar]3d64s2, nhưng khi viết cấu hình e- trước hiết ta viết [Ar]4s23d6 
nên sự điền electron cuối cùng diễn ra ở phân lớp 3d. Vậy sắt thuộc họ d nên ở nhóm VIIIB. 

2. Từ vị trí suy ra tính chất 
- Tính kim loại, phi kim 
- Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với Oxi, hóa trị trong hợp chất với Hidro  
- Công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng 
- Tính axit, bazơ của oxit, hidroxit 
- Công thức hợp chất khí với Hidro (nếu có) 
Chú ý: - Hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất oxit bằng số thứ tự của 
nhóm (trừ các nguyên tố O và F không có oxit cao nhất (và hidroxit) tương ứng).    

    - Các phi kim tạo được hợp chất với Hidro trong đó Tổng hóa trị của nguyên tử 
của một nguyên tố trong hợp chất với Hidro và hóa tr ị trong oxit cao nhất là 8. 

B. BÀI T ẬP ÁP DỤNG. 
I. Một số bài tập mẫu. 
Bài 1.  Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử là 7, 13, 14, 19.  

a. Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn và sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim 
loại, tính phi kim. 
b. So sánh tính bazơ của các hidroxit tương ứng. 

Hướng dẫn: 
a. A (Z = 7):   1s22s22p3  ⇒  A ở chu kì 2, nhóm VA, ô thứ 7 
B (Z = 12):  1s22s22p63s2  ⇒  A ở chu kì 3, nhóm IIA, ô thứ 12 
C (Z = 14):  1s22s22p63s23p2  ⇒  A ở chu kì 3, nhóm IVA, ô thứ 14 
D (Z = 19):  1s22s22p63s23p64s1  ⇒  A ở chu kì 4, nhóm IA, ô thứ 19 
Xét nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm VIA (ZX = 15) và nguyên tố Y ở chu kì 3 nhóm IA (ZY = 11)  
- A và X ở cùng 1 nhóm A và ZA < ZX nên tính kim loại A < X 
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   - Các nguyên tố Y, B, C, X ở cùng 1 chu kì và ZY < ZB < ZC < ZX nên tính kim loại Y < 
C < B < X 
   - Các nguyên tố Y và D ở cùng 1 nhóm A nên tính kim loại Y < D 
Vậy tính kim loại: A < C < B < D 
Vì tính phi kim trái ngược với tính kim loại nên tính phi kim: D < B < C < A 
b. Các nguyên tố tương ứng N, Mg, Si, K. 
Các hidroxit tương ứng: HNO3, Mg(OH)2, H2SiO4, KOH.   
Chiều biến đổi tính bazơ của các hidroxit của các nguyên tố cùng chiều so với tính kim loại 
của các nguyên tố do đó tính bazơ: HNO3 < H2SiO4 < Mg(OH)2 < KOH. 
Bài 2: Có 2 nguyên tố A, B nằm ở hai nhóm liên tiếp có tổng proton trong hạt nhân là 25. A 
thuộc nhóm VIA. Ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau. 

a. Xác định các nguyên tố A, B và gọi tên  
b. Viết công thức các oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của A và B (nếu có) 
Hướng dẫn: 

a. ZA + ZB = 25 ⇒ ZA < 25 
A ở nhóm VA có thể là: 
   + F (Z = 9)  ⇒ ZB = 16 (nguyên tố S) 
   + Cl (Z = 17)  ⇒ ZB = 8 (nguyên tố O) 
Vì A và B không phản ứng với nhau ⇒ A, B là Cl và O 
b. Công thức oxit cao nhất Cl2O7. Hidroxit HClO4. 
II.  Một số bài tập trắc nghiệm (tự giải) 
Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố R có 3e thuộc phân lớp 3d. Xác định vị trí R trong bảng hệ 
thống tuần hoàn?  
A. Ô 23, chu kì 4, nhóm VB       B. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB 
C. Ô 24, chu kì 4, nhóm VIA      D. Tất cả sai. 
Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là sai:  
A. Đi từ trái sang phải các nguyên tố trong 1 chu kì được xếp theo chiều nguyên tử khối tăng  
B. Xếp theo chiều Z tăng dần khi đi từ đầu đến cuối chu kì 
C. Các nguyên tố cùng 1 chu kì đầu có số lớp e bằng nhau  
D. Trong các chu kì đứng đầu là 1 kim loại kiềm kết thúc là 1 khí hiếm 
Câu 3. Hãy xếp các axit sau theo thứ tự tính axit tăng:  
A. H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4 ;     B. H2SiO3, H3PO4, HClO4, H2SO4;  
C. H3PO4, H2SiO3, H2SO4, HClO4;     D. Tất cả đều sai. 
Câu 4. Sắp xếp theo thứ tự độ âm điện tăng dần các nguyên tố sau: Na (Z = 11), N (Z = 7), 
Si (Z = 14), K (Z = 19)  
A. N < Si < K < Na  B. S < K < Na < N  C. K < Na < Si < N  D. K < Na < N < S 
Câu 5. Sắp xếp các nguyên tố sau Mg (Z = 12), Ba (chu kì 6, nhóm IIA), O, F theo bán kính 
tăng dần  
A. O < F< Mg < Ba     B. F < O < Mg < Ba   
C. Ba < Mg < O < F     D. O < F < Ba < Mg 
Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp 
chất khí của nguyên tốX với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của 
nguyên tố X trong oxit cao nhất là  
A. 50,00%.    B. 27,27%.    C. 60,00%.    D. 40,00%. 
Câu 7: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học, nguyên tốX thuộc  
A. chu kì 4, nhóm VIIIA.  B. chu kì 4, nhóm IIA.  
C. chu kì 3, nhóm VIB.      D. chu kì 4, nhóm VIIIB. 


