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I – NGUYÊN TẮC SẮP XẾP 

 Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều dần của điện tích hạt nhân. 
 Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng. 
 Các nguyên tố có số electron hóa trị bằng nhau được xếp thành một cột. 

Đối với các nguyên tố s, p, electron hóa trị là các electron ở lớp ngoài cùng. Đối với các 
nguyên tố d, f, electron hóa trị thường là các electron lớp ngoài cùng và electron thuộc phân 
lớp d chưa hoàn chỉnh. 
Một bảng được sắp xếp như trên được gọi là hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học (hay  
bảng tuần hoàn). 

II – BẢNG TUẦN HOÀN 

����  Ô nguyên tố 

Số thứ tự của mỗi ô nguyên tố bằng  
số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. 
 
 
 

����  Chu kỳ (hàng) 

Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Chu kì gồm những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số 
lớp electron. 
 

 
 Chu kì 1:  gồm 2 nguyên tố.  

Hiđro  và Heli , chỉ có 1 lớp electron (lớp K). 

 Chu kì 2:  gồm 8 nguyên tố. 

Từ kim loại kiềm Liti  đến khí hiếm Neon . 

 Chu kì 3:  gồm 8 nguyên tố. 

Từ kim loại kiềm Natri  đến khí hiếm Agon . 

 Chu kì 4:  gồm 18 nguyên tố. 

Từ kim loại kiềm Kali  đến khí hiếm Kripton . 

 Chu kì 5:  gồm 18 nguyên tố. 

Từ kim loại kiềm Rubidi  đến khi hiếm Xenon . 

 Chu kì 6:  gồm 32 nguyên tố. 

Từ kim loại kiềm Xesi  đến khí hiếm Radon . 

 Chu kì 7:  chưa hoàn thiện. 
 

Số thứ tự ô  số  số p 

Số thứ tự chu kì  số lớp electron 

Số hiệu nguyên tử 

Kí hiệu 
hóa học 

           

 Ca     
  Canxi 

 

+2 

Tên 
nguyên tố 

Nguyên tử khối trung bình 

Độ 
âm điện 

Cấu hình e 

Số oxi hóa 

Các chu kì 1,2,3 được gọi là chu kì nhỏ. Chu kì 4,5,6 được gọi là chu kì lớn. 

����  Nhận xét 

� Từ chu kì 2, mỗi chu kì được bắt đầu bằng 1 kim loại kiềm, kết thúc bằng 1 khí hiếm. 
� Số electron lớp ngoài cùng trong mỗi chu kì tăng từ 1 đến 8. 
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����  Nhóm và phân nhóm 

a/  Nhóm 

 Nhóm gồm các nguyên tố có hóa trị cao nhất đối với oxi bằng nhau. Hay nói cách khác, nhóm 
nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó, 
tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành 1 cột. 

 Bảng tuần hoàn có 8 nhóm, được xếp thành 8 cột (bảng dạng ngắn). 
Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng 
số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB). 
 

 
b/  Phân nhóm 

� Phân nhóm chính (nhóm A) 

 Gồm những nguyên tố mà trong nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s hoặc p 
(gọi là các nguyên tố s và p). 

 Nguyên tử của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính có số electron lớp ngoài cùng bằng số  
thứ tự của nhóm. 

� Phân nhóm phụ (nhóm B) 

 Gồm những nguyên tố mà trong nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp d hoặc f 
(gọi là các nguyên tố d và f). 

 Để xác định số thứ tự nhóm cần dựa vào tổng số electron ở hai phân lớp  (với n  

là lớp ngoài cùng). 

Khi đó: 

+ Nếu  thì số thứ tự nhóm . 

Thí dụ:   thuộc nhóm . 

+ Nếu  thuộc nhóm . 

Thí dụ:  . 

+ Nếu  thì số thứ tự nhóm . 

Thí dụ:   thuộc nhóm . 

����  Nhận xét 

� Hai nguyên tố kế tiếp nhau trong một chu kì thì điện tích hạt nhân của chúng khác nhau một 
đơn vị. 

� Hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và ở hai chu kì kế tiếp thì số Z của chúng khác 
nhau 2 hoặc 8 hoặc 18 hoặc 32 đơn vị. 

� Các nguyên tố xếp ngoài bảng thuộc chu kì 6 (họ lantan) và chu kì 7 (họ actini) gọi là các  
nguyên tố f (là những nguyên tố hiếm). 

III –  SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN THÀNH PHẦN CẤU TẠO – TÍNH CHẤT NGUYÊN TỬ – 
HỢP CHẤT CỦA CHÚNG 

 

Số thứ tự nhóm  số electron hóa trị 

Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, cấu hình electron lớp ngoài cùng, bán kính 
nguyên tử, tính kim loại, tính phi kim, độ âm điện, hóa trị trong oxit cao nhất, hóa trị 
trong hợp chất của hidro, bazơ của các oxit, hidroxit tương ứng,…… biến đổi tuần 
hoàn. 
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����  Bán kính nguyên tử  

 Trong cùng một chu kì (từ trái sang phải): khi điện tích hạt nhân tăng dần, 
bán kính nguyên tử các nguyên tố giảm dần. 
Nguyên nhân:  tuy nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì có cùng số lớp electron 
nhưng khi điện tích hạt nhân tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng cũng 
tăng theo làm nguyên tử bị nén chặt lại. 

 Trong một nhóm: theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử tăng dần. 
Nguyên nhân: theo chiều từ trên xuống dưới, điện tích hạt nhân nguyên tử tuy có tăng dần 
nhưng đồng thời số lớp electron tăng lên, làm tăng nhanh khoảng cách giữa hạt nhân với  
electron ngoài cùng nên bán kính nguyên tử tăng dần. 

����  Năng lượng ion hóa  (kí hiệu I, đơn vị kJ/mol) 

 Năng lượng ion hóa của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách  
electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản. 

 Tương ứng với sự tách electron thứ nhất, thứ hai,… ta có năng lượng ion hóa thứ nhất , thứ 

hai . Thí dụ:  phải tiêu tốn 1 năng lượng bằng . 

 Trong cùng một chu kì (từ trái sang phải): theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, năng 
lượng ion hóa tăng dần. 

 Trong cùng một nhóm A từ trên xuống, năng lượng ion hóa giảm dần. 

����  Độ âm điện   

 Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron 
của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử. 

 Trong cùng 1 chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, giá trị của độ âm điện tăng dần. 
 Trong cùng 1 nhóm, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, giá trị của độ âm điện giảm dần. 

����  Sự biến đổi về hóa trị của các nguyên tố 

 Hóa trị của các nguyên tố liên quan chặt chẽ với các electron lớp ngoài cùng và một số 
electron ở phân lớp d, f của lớp gần ngoài cùng (với các nguyên tố d, f – nhóm B). 

 Trong cùng một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7, 
còn hóa trị với hidro của các phi kim giảm từ 4 đến 1. Do đó, với các nguyên tố phi kim thì: 
hóa trị cao nhất với oxi  hóa trị với hidro . 

 Trong 1 nhóm A, hóa trị cao nhất với oxi bằng nhau và bằng số thứ tự nhóm. 
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����  Lưu ý:  Cách viết công thức hidroxit khi biết công thức oxit 

	 Nguyên tố không phải oxi trong oxit có hóa trị bao nhiêu thì phải có bấy nhiêu 
nhóm OH trong phân tử (trừ NO2, CO2 và NO). 

	 Trong phân tử hidroxit số nguyên tử H không được quá 3, số nguyên tử oxi không 
vượt quá 4 – nếu quá phải trừ đi số nguyên lần phân tử H2O ra khỏi hidroxit đó. 

Nhóm 
Hợp chất 

Tính axit tăng – Tính bazơ giảm 
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  Sự biến đổi tính kim loại – tính phi kim 

 Tính kim loại được đặc trưng bằng khả năng của nguyên tử nguyên tố dễ nhường electron để 
trở thành ion dương. Nguyên tử càng dễ nhường electron, tính kim loại của nguyên tố đó càng 
mạnh. 

 Tính phi kim được đặc trưng bằng khả năng của nguyên tử nguyên tố dễ nhận thêm electron 
để trở thành ion âm. Nguyên tử càng dễ nhận electron, tính phi kim của nguyên tố càng mạnh. 

 Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố 
giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. 

 Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên  
tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần. 

����  Sự biến đổi tính axit – bazơ của oxit và hidroxit 

 Tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit của các nguyên tố quan hệ mật thiết với tính phi kim 
– kim loại của nguyên tố. 

 Nguyên tố có tính kim loại càng mạnh thì tính bazơ của oxit và của hidroxit càng mạnh, còn 
nguyên tố có tính phi kim càng mạnh thì tính axit của oxit và của hidroxit càng mạnh.  
Chẳng hạn như: 
Tính kim loại : . Tính phi kim  : . 

Tính bazơ    : . Tính axit  : . 

 : .   : . 

 Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hidroxit tương 
ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần. 

 Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit và hidroxit  
tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit của chúng giảm dần. 

IV – Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 

����  Quan hệ giữa vị trí và cấu tạo 

Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể suy ra cấu tạo nguyên tử và những 
tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó, ngược lại khi biết cấu tạo vỏ nguyên tử (cấu hình 
electron) sauy ra được tính chất hóa học cơ bản và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 
 
 
 
 
 
 
Thí dụ 1.  Biết nguyên tố ở 19, thuộc chu kì 4, nhóm IA, suy ra: 

●  Nguyên tử có 19 proton, 19 electron. 
●  Nguyên tử có 4 lớp electron. 
●  Lớp ngoài cùng có 1 electron. 
●  Là nguyên tố kim loại mạnh. 

 Cấu hình electron . 
 
 

 
 

Thí dụ 2.  Biết được cấu hình electron , suy ra: 
●  Nguyên tố ở ô 16. 
●  Chu kì 3. 
●  Phân nhóm VIA. 
●  Là phi kim. 

����  So sánh tính chất hóa học của nguyên tố với các nguyên tố xung quanh, dự 
đoán tính chất của một nguyên tố : Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn các tính chất. 

Vị trí của nguyên tố 

� Số thứ tự nguyên tố. 
� Số thứ tự của chu kì. 
� Số thứ tự nhóm A. 

Cấu tạo nguyên tử 

� Số proton, số electron. 
� Số lớp electron. 
� Số electron lớp ngoài cùng. 
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Tóm lại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V – MỘT SỐ NHÓM A TIÊU BIỂU 

����  Nhóm VIIIA – Nhóm khí hiếm 

Z Tên Kí hiệu Electron lớp ngoài cùng 
2 

10 
18 
36 
54 

Heli 
Neon 
Agon 

Kripton 
Xenon 

He 
Ne 
Ar 
Kr 
Xe 

 
 

… 3s23p6 
… 4s24p6 
… 5s25p6 

 

 Đều có lớp ngoài cùng gồm 8 electron (trừ He: 1s2): cấu hình electron bền vững vì tất cả các 
electron đã ghép đôi, lớp vỏ đạt số electron ngoài cùng bão hòa. 

 Hầu như không tham gia vào các phản ứng hóa học (dùng làm môi trường trơ). 
 Phân tử khí, chỉ gồm có một nguyên tử. 

����  Nhóm IA – Nhóm kim loại kiềm 

Z Tên Kí hiệu Electron lớp ngoài cùng 
3 

11 
19 
37 
55 

Liti 
Natri 
Kali 

Rubiđi 
Xesi 

He 
Ne 
Ar 
Kr 
Xe 

… 2s1 
… 3s1 
… 4s1 
… 5s1 
… 6s1 

 

 Chỉ có 1 lớ electron lớp ngoài cùng. Là các kim loại điển hình. 
 Tác dụng mạnh với oxi tạo thành các oxit bazơ tan trong nước:  

 Tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường tạo thành các hidro và các hidroxit kiềm mạnh: 
 

 Tác dụng với các phi kim khác tạo thành muối:  

����  Nhóm VIIA – Nhóm halogen 

Z Tên Kí hiệu Electron lớp ngoài cùng 
9 

17 
35 
53 

Flo 
Clo 

Brom 
Iot 

F 
Cl 
Br 
I 

… 2s22p5 
… 3s23p5 
… 4s24p5 
… 5s25p5 

 
 Có 7 electron lớp ngoài cùng. Là các phi kim điển hình. 
 Tác dụng mạnh với các kim loại cho các muối như: KBr, MgCl2, …… 
 Tác dụng với hidro tạo ra những hợp chất khí như HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch 

nước của chúng có tính axit. 
 Hidroxit của các halogen là những axit, chẳng hạn như: HClO, HClO3, …… 

Z tăng 

Z tăng 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Trong nhóm và chu kì thì sự 
biến đổi trái ngược nhau 
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Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    

a/  Canxi : ( )Ca Z 20= . 

●   Cấu hình electron ( ) 2 2 6 2 6 2Ca Z 20 : 1s 2s 2p 3s 3p 4s=  

 
 
 

●   Vị trí: 
 Ô nguyên tố:  20. 
 Có 4 lớp electron nên thuộc chu kì 4. 
 Có electron cuối cùng điền vào phân lớp s nhóm thuộc nhóm A, đồng thời có 2 electron lớp 

ngoài cùng nên thuộc nhóm ( )II A . 

●   Cơ chế cho nhận electron:  2Ca 2e Ca +− → . 

●   Cấu hình electron ion tương ứng:  ( )2

2 2 2 6 2 6

Ca
Ca Z 18 : 1s 2s 2p 3s 3p+

+ = . 

Dạng toŸn 1Dạng toŸn 1Dạng toŸn 1Dạng toŸn 1.  Từ cấu h˜nh electron nguy˚n tử .  Từ cấu h˜nh electron nguy˚n tử .  Từ cấu h˜nh electron nguy˚n tử .  Từ cấu h˜nh electron nguy˚n tử suy ra vị tr˝ của nguy˚n tố trong suy ra vị tr˝ của nguy˚n tố trong suy ra vị tr˝ của nguy˚n tố trong suy ra vị tr˝ của nguy˚n tố trong 
BHTTH vš ngược lạiBHTTH vš ngược lạiBHTTH vš ngược lạiBHTTH vš ngược lại    

 

�  Phương phŸpPhương phŸpPhương phŸpPhương phŸp 

Viết đúng cấu hình electron, từ đó suy ra vị trí của một nguyên tố theo ba ý sau đây: 

 Số thứ tự ô nguyên tố  (tức cũng bằng số proton trong hạt nhân và bằng số electron ở 
phần vỏ). 

 Số thứ tự của chu kì  số lớp electron. 
 Nhóm: 

+ Nếu electron cuối cùng điền vào phân lớp s hoặc p thì thuộc nhóm A. Lúc đó, số thứ tự của 
nhóm  số electron lớp ngoài cùng (đó cũng là số electron hóa trị). 

+ Nếu electron cuối cùng điền vào phân lớp d hoặc f thì thuộc nhóm B. Lúc đó, số thứ tự của 
nhóm  số electron ở lớp ngoài cùng cộng với số electron ở phân lớp d chưa bão hòa sát 
lớp ngoài cùng (đó cũng là số electron hóa trị). Cụ thể, để xác định số thứ tự nhóm cần dựa 

vào tổng số electron ở hai phân lớp  (với n là lớp ngoài cùng). Khi đó: 

• Nếu  thì số thứ tự nhóm . 

• Nếu  thuộc nhóm . 

• Nếu  thì số thứ tự nhóm . 

 

Có 2 electron lớp ngoài cùng 

Có 4 lớp Thuộc chu kỳ 4 

Thuộc nhóm IIA (do tận cùng là s) Tính kim loại 

Thí	dụ	33Thí	dụ	33Thí	dụ	33Thí	dụ	33.  Cho nguyên tử của các nguyên tố:  

. 

 Viết cấu hình electron và xác định vị trí (ô nguyên tố, chu kì, nhóm, phân nhóm) của 
chúng trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 

 Viết cơ chế cho – nhận electron có thể có của chúng ? Viết cấu hình ion tương ứng ? 
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b/  Selen :  ( )Se Z 34= . 

●   Cấu hình electron:  ( ) 2 2 6 2 6 10 2 4Se Z 34 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p= . 

●   Vị trí: 
 Ô nguyên tố:  34. 
 Có 4 lớp electron nên thuộc chu kì 4. 
 Có electron cuối cùng điền vào phân lớp p nên thuộc nhóm A, đồng thời có 6 electron ở lớp 

ngoài cùng nên thuộc nhóm ( )VI A . 

●   Cơ chế cho nhận electron:  2Se 2e Se −+ → . 

●   Cấu hình electron ion tương ứng: ( )2

2 2 2 6 2 6 10 2 6

Se
Se Z 36 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p−

− = . 

c/  Kripton :  ( )Kr Z 36= . 

●   Cấu hình electron:  ( ) 2 2 6 2 6 10 2 6Kr Z 36 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p= . 

●   Vị trí: 
 Ô nguyên tố:  36. 
 Có 4 lớp electron nên thuộc chu kì 4. 
 Có electron cuối cùng điền vào phân lớp p nên thuộc nhóm A, đồng thời có 8 electron ở lớp 

ngoài cùng nên thuộc nhóm ( )VIII A . 

●   Do lớp ngoài cùng có 8 electron (khí hiếm), cấu hình electron bền vững, lớp vỏ đạt số electron  
 ngoài cùng bão hòa. Vì vậy, không tham gia phản ứng hóa học, nên không tạo được ion. 

d/  Crôm ( ): Cr Z 24= . 

●   Cấu hình electron:  ( ) 2 2 6 2 6 5 1Cr Z 24 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s= . 

●   Vị trí:   
 Ô nguyên tố:  24. 
 Có 5 lớp electron nên thuộc chu kì 4. 

 Có electron cuối cùng điền vào phân lớp d (theo mức năng lượng: 2 2 6 2 6 1 51s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ) nên 

thuộc nhóm B, đồng thời tổng số electron ở hai phân lớp ( ) x y 5 1n 1 d ns 3d 4s− ≡  là 6 electron 

( )6 8<  nên thuộc nhóm ( )VI B . 

●   Nguyên tử Crom khi tham gia phản ứng hóa học không chỉ có các electron ở phân lớp 4s mà còn 
các electron ở phân lớp 3d. Do đó, trong hợp chất Crom có số oxi hóa biển đổi từ +1 đến +6. Phổ 

biến là các số oxi hóa: +2, +3, +6. Vì vậy, có thể tạo được các ion   2 4 6Cr , Cr , Cr+ + + . 

 Cơ chế cho nhận electron:  

2

4

6

Cr 2e Cr

Cr 4e Cr

Cr 6e Cr

+

+

+

 − →
 − →

− →



. 

 Cấu hình ion tương ứng: 

( )
( )
( )

2

4

6

2 2 2 6 2 6 2 2

Cr

4 2 2 6 2 6 2

Cr

6 2 2 6 2 6

Cr

Cr Z 22 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s

Cr Z 20 : 1s 2s 2p 3s 3p 4s

Cr Z 18 : 1s 2s 2p 3s 3p

+

+

+

+

+

+

 =


=

 =

. 

e/   Sắt ( ): Fe Z 26= . 

●   Cấu hình electron:  ( ) 2 2 6 2 6 6 2Fe Z 26 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s= . 

●   Vị trí: 
 Ô nguyên tố:  26. 
 Có 4 lớp electron nên thuộc chu kì 4. 
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 Có electron cuối cùng điền vào phân lớp d (theo mức năng lượng:  2 6 2 6... 3s 3p 4s 3d ) nên thuộc 

nhóm B, đồng thời tổng số electron ở hai phân lớp ( ) x y 6 2n 1 d ns 3d 4s− ≡  là 8 electron nên 

thuộc nhóm ( )VIII B . 

●   Khi tham gia phản ứng hóa học, nguyên tử sắt có thể nhường 2e ở phân lớp 4s để tạo thành ion 
dương 2Fe +  hoặc nhường thêm 1 electron ở phân lớp 3d chưa bão hòa (đạt bán bảo hòa 3d5) để tạo 
thành ion dương 3Fe + . 

 Cơ chế cho:  
2

3

Fe 2e Fe

Fe 3e Fe

+

+

 − →
 − →

. 

 Cấu hình ion tương ứng:  
( )
( )

2

3

2 2 2 6 2 6 6

Fe

3 2 2 6 2 6 5

Fe

Fe Z 24 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d

Fe Z 23 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d

+

+

+

+

 =


=

. 

f/   Bạc ( ): Ag Z 47= . 

●   Cấu hình electron:  ( ) 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1Ag Z 47 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s= . 

●   Vị trí: 
 Ô nguyên tố: 47. 
 Có 4 lớp electron nên thuộc chu kì 4. 
 Có electron cuối cùng điền vào phân lớp d (theo mức năng lượng: 1 10...5s 4d ) nên thuộc nhóm 

B, đồng thời tổng số electron ở hai phân lớp ( ) x y 10 1n 1 d ns 4d 5s− ≡  là 11 10>  electron nên 

thuộc nhóm ( )I B . 

●   Khi tham gia phản ứng hóa học, Ag cho 1 electron để trở thành ion dương và do lớp 4d10 đã bảo 
hòa nên không có khả năng cho electron. Do đó, nó chỉ có thể cho 1 electron ở lớp s. 

 Cơ chế: Ag 1e Ag+− → . 

 Cấu hình electron của ion tương ứng: ( ) 2 2 6 2 6 2 10 6 10

Ag
Ag Z 46 : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d+

+ = . 

 
 
 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    
a/  Xác địn số electron hóa trị ? 

●  ( )2 2 2

1
X 1s 2s 2p :  có 4 electron hóa trị. ●  ( )2 2 5

2
X 1s 2s 2p :  có 7 electron hóa trị. 

●  ( )2 2 6 2 6

3
X 1s 2s 2p 3s 3p :  có 8 electron hóa trị. ●  ( )2 2 6 1

4
X 1s 2s 2p 3s :  có 1 electron hóa trị. 

b/  Xác định vị trí trong bảng tuần hoàn ? 

●  ( )2 2 2

1
X 1s 2s 2p :  Nguyên tố thuộc chu kì 2, nhóm IVA. 

●  ( )2 2 5

2
X 1s 2s 2p :  Nguyên tố thuộc chu kì 2, nhóm VIIA. 

●  ( )2 2 6 2 6

3
X 1s 2s 2p 3s 3p :  Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIIIA. 

●  ( )2 2 6 1

4
X 1s 2s 2p 3s :  Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm IA. 

 

Thí	dụ	3Thí	dụ	3Thí	dụ	3Thí	dụ	34444.  Cho các nguyên tố có cấu hình electron như sau

 

				 a/  Xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử ? 
 b/  Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ? 
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Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo 

a/  Vì thuộc nhóm VA nên nguyên tố có 5 electron lớp ngoài cùng. 

b/  Vì thuộc chu kì 2 nên các electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ hai. 

c/  Cấu hình electron 2 2 3: 1s 2s 2p . 

 
 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo 

	  Từ cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2 64s 4p . 

     ⇒  Cấu hình electron đầy đủ của   X, Y , Z− +  là 2 2 6 2 6 10 2 6: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p . 

	  Nguyên tố X : 

●  Cấu hình electron của 2 2 6 2 6 10 2 6X : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p . 

●  Vị trí: ô số 36, thuộc chu kì 4, nhóm VIIIA. 

●  Do có 8e ngoài cùng ⇒  X là khí hiếm. 

	  Nguyên tố Y : 

●  Từ Y : Y 1e Y− −+ →  nên cấu hình electron của Y là 2 2 6 2 6 10 2 5: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p . 

●  Vị trí: ô số 35, thuộc chu kì 4, nhóm VIIA. 

●  Do có 7e lớp ngoài cùng Y⇒  là phi kim. 

●  Tính chất hóa học đặc trưng: có tính oxi hóa mạnh (phi kim điển hình). 

●  Thí dụ:  
2 2

Cu Y CuY+ → . 

	  Nguyên tố X : 

●  Từ Z : Z 1e Z+ +− →  nên cấu hình electron của Z là 2 2 6 2 6 10 2 6 1: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s . 

●  Vị trí:  ô số 37, thuộc chu kì 5, nhóm IA. 

●  Do có 1e lớp ngoài cùng Z⇒  là kim loại. 

●  Tính chất hóa học đặc trưng: có tính khử mạnh (kim loại điển hình). 

●  Thí dụ:  
2 2

4Z O 2Z O+ → . 

        

Thí	dụ	3Thí	dụ	3Thí	dụ	3Thí	dụ	35555.  Một nguyên tố ở chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
				 a/  Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ? 
 b/  Các electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ mấy ? 
 c/  Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên ? 

Thí	dụ	3Thí	dụ	3Thí	dụ	3Thí	dụ	36666.  Nguyên tử X, anion , cation  đều có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là . 
				 a/  Các nguyên tố X, Y, Z là kim loại hay phi kim ? 

b/  Cho biết vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ? Nêu tính chất hóa học đặc trưng của  
Y và Z ? Cho thí dụ minh họa ? 
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BABABABA +I TÂI TÂI TÂI TÂ(P AP AP AP A )P DUP DUP DUP DU (NGNGNGNG 

Bài	177.Bài	177.Bài	177.Bài	177. Hãy cho biết ý nghĩa của một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 

Bài	178.Bài	178.Bài	178.Bài	178. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần số đơn vị điện tích hạt nhân. 
Thông thường nguyên tử khối trung bình cũng tăng dần. Tuy nhiên có một số ngoại lệ: Nguyên 
tố đứng trước có nguyên tử khối trung bình lớn hơn nguyên tố đứng sau. Sử dụng bảng tuần  
hoàn hãy tìm một số nguyên tố đặc biệt này ? 

Bài	179.Bài	179.Bài	179.Bài	179. Có thể định nghĩa chu kì theo sự thay đổi số electron được không ? Giải thích ? 

Bài	180.Bài	180.Bài	180.Bài	180. Số nguyên tố trong các chu kì của bảng tuần hoàn có giống nhau không ? Dấu hiệu nào cho biết  
một chu kì kết thúc ? 

Bài	181.Bài	181.Bài	181.Bài	181. Dựa vào cấu hình electron hãy giải thích vì sao chu kì 3 chỉ có 8 nguyên tố ? 

Bài	182.Bài	182.Bài	182.Bài	182. Sự phân bố electron theo lớp trong nguyên tử của ba nguyên tố như sau: 
                                X : 2,8,1 Y : 2,8,7 Z : 2, 8,8,2 . 

Hãy xác định vị trí các nguyên tố này trong bảng tuần hoàn ? 

Bài	183.Bài	183.Bài	183.Bài	183. Làm thế nào để phân biệt các nguyên tố nhóm A và nguyên tố nhóm B theo cấu tạo lớp vỏ  
nguyên tử ? 

Bài	184.Bài	184.Bài	184.Bài	184. Các nguyên tố nhóm A và nhóm B có cùng số thứ tự nhóm có đặc điểm gì giống và khác nhau  
? Lấy thí dụ nguyên tố C và Ti để minh hoạ ? 

Bài	185.Bài	185.Bài	185.Bài	185. Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn có liên hệ gì với cấu tạo lớp vỏ nguyên tử của  
nguyên tố đó ? Giải thích và nêu thí dụ minh hoạ ? 

Bài	186.Bài	186.Bài	186.Bài	186. Dựa vào vị trí của nguyên tố ( )Mg Z 12=  trong bảng hệ thống tuần hoàn. Hãy nêu tính chất 

hóa học cơ bản của nó 
a/  Là kim loại hay phi kim ? 
b/  Hóa trị cao nhất ? 
c/  Công thức oxit, hidroxit ? Chúng có tính axit hay bazơ ? Cho ví dụ ? 

Bài	187.Bài	187.Bài	187.Bài	187. Dựa vào vị trí của nguyên tố ( )Brom Z 35=  trong bảng hệ thống tuần hoàn, hãy nêu tính chất 

hóa học cơ bản của nó 
a/  Tính kim loại hay phi kim ? 
b/  Hóa trị cao nhất ? 
c/  Công thức oxit, hidroxit ? Chúng có tính axit hay bazơ ? Cho thí dụ ? 

Bài	188.Bài	188.Bài	188.Bài	188. Cho 5 nguyên tố sau ( ) ( ) ( ) ( )   A Z 7 , B Z 16 , D Z 18 , E Z 20= = = = . 

a/  Viết cấu hình electron của chúng ? Xác định tên ? 
b/  Xác định vị trí mỗi nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
c/  Nêu tính chất (kim loại, phi kim, khí hiếm) của chúng ? Giải thích ? 

Bài	189.Bài	189.Bài	189.Bài	189. Cho biết các nguyên tử của các nguyên tố A, B, D, các electron có mức năng lượng cao nhất 

được xếp vào các phân lớp để có cấu hình là ( ) ( ) ( )  3 1 12p A , 4s B , 3d D . 

a/  Viết cấu hình đầy đủ của các nguyên tố trên ? 
b/  Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 

Bài	190.Bài	190.Bài	190.Bài	190. Cho các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng như sau 

.          .          .          2 5 3 1X : 3s Y : 2p Z : 3p T : 4s . 
a/  Viết cấu hình đầy đủ của các nguyên tố trên ? Xác định tên ? 
b/  Xác định vị trí mỗi nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 
c/  Nêu tính chất (kim loại, phi kim, khí hiếm) của nguyên tố ? Giải thích ? 
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Bài	191.Bài	191.Bài	191.Bài	191. Viết cấu hình electron và cho biết tên của nguyên tử các nguyên tố sau. Biết rằng các vị trị của 
chúng trong hệ thống tuần hoàn là 
a/  A ở chu kỳ 2, nhóm IVA. b/  B ở chu kỳ 3, nhóm IIA. 
c/  D ở chu kỳ 3, nhóm VIIIA. d/  E ở chu kỳ 4, nhóm IA. 

Bài	192.Bài	192.Bài	192.Bài	192. Xác định vị trí, tính chất (kim loại, phi kim, khí hiếm) của các nguyên tử nguyên tố sau 
a/  A có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 4s1. 
b/  B có tổng số electron ở phân lớp p là 11. 
c/  X có ba lớp electron, X là khí hiếm. 
d/  Y có 2 lớp electron, X tạo được ion X− . 
e/  Z có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p của lớp M, Z không có electron độc thân. 

Bài	193.Bài	193.Bài	193.Bài	193. Cation R+  có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 62p . 
a/  Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố R ? 
b/  Nguyên tố R thuộc chu kì nào ? Nhóm nào ? Là nguyên tố gì ? 
c/  Tính chất hóa học đặc trưng của R là gì ? Lấy hai loại phản ứng để minh họa ? 
d/  Anion X−  có cấu hình electron giống R+ . Hỏi X là nguyên tố gì ? Viết cấu hình electron     
     của nó ? 

Bài	194.Bài	194.Bài	194.Bài	194. Tổng số hạt trong nguyên tử một nguyên tố X thuộc nhóm kim loại kiềm ( )IA  là 34. 

a/  Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. 
b/  Viết cấu hình electron và xác định tính chất, vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
c/  Viết phản ứng xảy ra khi cho X tác dụng với khí clo, khí oxi, axit clohidric, axit sunfuric. 

Bài	195.Bài	195.Bài	195.Bài	195. Một nguyên tố ở chu kỳ 3, nhóm VA của bảng tuần hoàn. Hỏi: 
a/  Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ? 
b/  Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiệu lớp electron ? 
c/  Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. Cho biết điện tích hạt nhân nguyên tử 

của nguyên tố đó ? 
d/  Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố cùng nhóm, thuộc hai chu kỳ liên tiếp (trên  
 và dưới) với nguyên tố trên ? 

Bài	196.Bài	196.Bài	196.Bài	196. Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử là 52. Biết rằng số hạt không mang điện nhiều hơn số 
hạt mang điện âm là 1 hạt. 
a/  Viết kí hiệu nguyên tử trên ? 
b/  Tìm nguyên tử khối, điện tích hạt nhân, điện tích lớp vỏ ? 
c/  Xác định số lớp electron và số electron trên mỗi lớp ? 

Bài	197.Bài	197.Bài	197.Bài	197. Tổng số hạt của nguyên tử một nguyên tố X thuộc nhóm IIA là 38. 
a/  Xác định số hạt mỗi loại và tính số khối ? 
b/  Xác định tên nguyên tố và viết cấu hình electron – ion có thể có ? 

c/  Tính thể tích khí thoát ra khi cho ( )7,2 g  X phản ứng với dung dịch HCl dư ? 

Bài	198.Bài	198.Bài	198.Bài	198. Tổng số hạt của một nguyên tố thuộc nhóm halogen ( )VIIA  là 28. 

a/  Xác định số hạt mỗi loại và tính số khối. 
b/  Viết cấu hình electron và cho biết tên nguyên tố. Viết phương trình cho nhận electron và cấu 

hình electron của ion (nếu có) của nguyên tố trên ? 
c/  Viết kí hiệu của nguyên tử nguyên tố trên ? 

Bài	199.Bài	199.Bài	199.Bài	199. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử thuộc nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. 
a/  Tìm nguyên tử khối ? 
b/  Viết cấu hình electron của nguyên tử đó ? 
c/  Viết cấu hình electron của ion (nếu có) của nguyên tố trên ? 

Bài	200.Bài	200.Bài	200.Bài	200. Hãy viết cấu hình electron và cho biết vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ? 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A Z 21 ,B Z 22 ,C Z 23 ,D Z 24 ,E Z 25 ,F Z 26 ,G Z 27 ,= = = = = = =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H Z 28 , I Z 29 ,J Z 30 ,K Z 39 ,L Z 40 ,M Z 46 ,N 47 ,O Z 48 ,= = = = = = =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P Z 74 ,Q Z 78 ,R Z 79 ,S Z 80 ,T Z 82 ,U Z 50 ,V Z 55= = = = = = = . 

Bài	201.Bài	201.Bài	201.Bài	201. Một hợp chất ion cấu tạo từ ion 2M +  và ion X− . Trong phân tử 
2

MX  có tổng số hạt ( )p,n,e  

là 186  hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số khối của 

ion 2M +  lớn hơn số khối của ion X−  là 27 hạt. Viết cấu hình electron của các ion 2M ,X+ − . 
Xác định số thứ tự, số chu kì, số nhóm, phân nhóm của M và X trong bảng hệ thống tuần hoàn 
các nguyên tố hóa học ? 

ĐS:  M là  Fe, X  là  
2

Cl, MX  là 
2

FeCl . 

Bài	202.Bài	202.Bài	202.Bài	202. X,Y,Z  là 3 nguyên tố phi kim lần lượt ở nhóm VA, VIA, VIIA. Oxit cao nhất của X có số hạt 
mang điện gấp 2,5 lần số hạt mang điện của oxit cao nhất của Y. Số hạt mang điện của oxit cao 
nhất của Z nhiều hơn lần số hạt mang điện của oxit cao nhất của Y là 28. Số hạt mang điện của 
3 nguyên tử X,Y,Z  bằng số hạt mang điện của oxit cao nhất của Y. Xác định số thứ tự và vị trí  
của X,Y,Z  trong bảng tuần hoàn ? 

Bài	203.Bài	203.Bài	203.Bài	203. Có hợp chất MX3 trong đó 
●  Tổng số proton, nơtron, elctron là 196. 
●  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. 
●  Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 8. 
●  Tổng số proton, nơtron, elctron trong X– nhiều hơn trong ion M3+ là 16. 
Xác định vị trí của X và M trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 

Bài	204.Bài	204.Bài	204.Bài	204. A, B, X là 3 nguyên tố phi kim .Tổng số hạt proton, nơtron,electron trong phân từ AX2 là 52. 
Số hạt mang điện của AY2 nhiều hơn số hạt mang điện của AX2 là 28 hạt. Phân tử X2Y có tổng 
số hạt proton,electron và nơtron là 28  trong đó số hạt mang điện bằng 2,5 lần số hạt không 
mang điện. 
a/  Xác định điện tích hạt nhân và số khối của A,X,Y ? 
b/  Xác định vị trí của A,B,X trong bảng tuần hoàn ? 

Bài	205.Bài	205.Bài	205.Bài	205. X, Y là 2 nguyên tố cùng 1 nhóm A thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số 
hạt proton, electron và nơtron trong Y– là 55 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không 
mang điện là 1,75 lần. Hãy xác định số hiệu nguyên tử X,Y và số khối của Y ? Xác định vị trí  
của chúng trong bảng tuần hoàn ? 

Bài	206.Bài	206.Bài	206.Bài	206. Hợp chất M tạo thành từ cation X+ và anion Y3–. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố 
phi kim tạo nên. Biết tổng số proton trong X+ là 11 và trong Y3–

  là 47. Hai nguyên tố trong Y3– 
thuộc 2 chu kì liên tiếp có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị. Hãy xác định công thức hóa học của M  
và cho biết vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ? 

Bài	207.Bài	207.Bài	207.Bài	207. Tổng số hạt mang điện trong ion 2

3
AB −  bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên 

tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Xác định số hiệu nguyên 
tử của 2 nguyên tố A,B. Viết cấu hình electron của 2 nguyên tử A,B. Xác định vị trí nguyên tố  
A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ? 

Bài	208.Bài	208.Bài	208.Bài	208. X,Y là 2 halogen (thuộc nhóm VIIA) ở 2 chu kì liên tiếp . Hòa tan 16,15 gam hỗn hợp NaX và 
NaY vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư  thu được 33,15 gam kết tủa. Xác 
định tên của X,Y và phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu ? 
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����        ĐịnhĐịnhĐịnhĐịnh				tên	tố	dựa	vào	phản	ứngtên	tố	dựa	vào	phản	ứngtên	tố	dựa	vào	phản	ứngtên	tố	dựa	vào	phản	ứng				

����        Phương phŸpPhương phŸpPhương phŸpPhương phŸp    

Xem lại dạng toán 5 chương 1 trang 33. 

����        Hai	nguyên	tố	thuHai	nguyên	tố	thuHai	nguyên	tố	thuHai	nguyên	tố	thuộộộộc	hai	chu	kì	lic	hai	chu	kì	lic	hai	chu	kì	lic	hai	chu	kì	liêêêên	tin	tin	tin	tiếếếếp	của	cùng	mp	của	cùng	mp	của	cùng	mp	của	cùng	mộộộột	nhóm	A	thông	qua	NTK	trung	bìnht	nhóm	A	thông	qua	NTK	trung	bìnht	nhóm	A	thông	qua	NTK	trung	bìnht	nhóm	A	thông	qua	NTK	trung	bình				  

����        Phương phŸpPhương phŸpPhương phŸpPhương phŸp    

Do hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm, nên chúng có tính chất tương tự nhau, vì vậy, ta thay 

hỗn hợp bằng công thức chung, sau đó tìm  rồi chọn hai nguyên tố thuộc hai chu kì cùng 

nhóm sao cho  (giả sử ). 

����								Hai	nguyên	tố	thuộc	hai	nhóm	A	liên	tiếp	thông	qua	số	đơn	vị	điện	tích	hạt	nhân	trung	bìnhHai	nguyên	tố	thuộc	hai	nhóm	A	liên	tiếp	thông	qua	số	đơn	vị	điện	tích	hạt	nhân	trung	bìnhHai	nguyên	tố	thuộc	hai	nhóm	A	liên	tiếp	thông	qua	số	đơn	vị	điện	tích	hạt	nhân	trung	bìnhHai	nguyên	tố	thuộc	hai	nhóm	A	liên	tiếp	thông	qua	số	đơn	vị	điện	tích	hạt	nhân	trung	bình  

����        Phương phŸpPhương phŸpPhương phŸpPhương phŸp    

	  Trường hợp 1.  Hai nguyên tố cùng thuộc 1 chu kì. 

Lúc đó, giả sử  thì . 

	  Trường hợp 2.  Hai nguyên tố khác chu kì. 

Lúc đó, giả sử . 

Từ tổng  của hai nguyên tố A và B, suy ra . 

Mà  Giới hạn các khả năng có thể xảy ra đối với A hay B, 

đồng thời kết hợp giả thiết để chọn nghiệm. 
�  Lưu	ý 

� Hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một chu kì thì điện tích hạt nhân của chúng khác nhau 

một đơn vị . 

� Hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và ở hai chu kì kế tiếp thì số Z của chúng khác 

nhau 2 hoặc 8 hoặc 18 hoặc 32 đơn vị . 

� Khi cho kim loại kiềm  và kiểm thổ  vào nước thì phản  

 
ứng là:   (Be không phản ứng, Mg phản ứng chậm). 

� Khi cho vào axit loại 1  Muối . 

� Khi cho vào axit loại 2  Muối Nước Sp khử. 



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    

●  Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M, nguyên tử khối trung bình là M  . 

●  Ta có:  ( )
2H

6,72
n 0,3 mol

22,4
= = .  Phương trình phản ứng:  

( ) ( )                                                  

 .....................................

3 2

M

2M 6HCl 2MCl 3H

2 6 2 3 mol n 0,2 mol

0,2 0,3

+ → + ↑

⇒ =

←

. 

●  Suy ra: 
8,8

M 44
0,2

= =  và 
A B

M 44 M< <  với A, B là hai kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp nhóm 

IIIA. Dựa vào bảng tuần hoàn ( )A : Al M 27 44⇒ = <  và ( )B : Ga M 69,72 44= > . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    

a/  Gọi M là kí hiệu chung của hai kim loại nhóm IA và M  là nguyên tử khối trung bình của hai kim loại. 

●  Ta có:  ( )
2H

6,72
n 0,3 mol

22,4
= = .  Phương trình phản ứng: 

( ) ( )
 

                                                  

 .....................................

2 2

M

2M 2H O 2MOH H

2 2 2 1 mol n 0,6 mol

0,6 0,3

+ → + ↑

⇒ =

←

. 

●  Ta lại có:  
20,2

M 33,67
0,6

= =  và 
A B

M 33,67 M< <  với A, B là hai kim loại thuộc hai chu kì liên 

tiếp nhóm IA. Dựa vào bảng tuần hoàn ( )A : Na M 23 33,67⇒ = <  và ( )B : K M 39 33,67= > . 

●  Gọi ( )Na
n x mol=  và ( )K

n y mol= . 

                  

                         

2 2 2 2
2Na 2H O 2NaOH H 2K 2H O 2KOH H

x y
x .................................... y .....................................

2 2

+ → + ↑ + → + ↑

→ →
 

Thí	dụ	34Thí	dụ	34Thí	dụ	34Thí	dụ	34.  Cho  một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm 

IIIA, tác dụng với HCl dư thì thu được khí hiđro . Dựa vào bảng tuần 

hoàn hãy cho biết tên hai kim loại đó ? 
Bši 9 trang 61 SGK 10 nŽng caoBši 9 trang 61 SGK 10 nŽng caoBši 9 trang 61 SGK 10 nŽng caoBši 9 trang 61 SGK 10 nŽng cao    

Thí	dụ	35Thí	dụ	35Thí	dụ	35Thí	dụ	35.  Hòa tan  hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm 

chính nhóm IA trong bảng tuần hoàn, tác dụng với nước thu được  khí  và 

dung dịch A. 
a/  Xác định tên và thành phần  khối lượng hai kim loại trong hỗn hợp ban đầu ? 
b/  Tính thể tích dung dịch  cần dùng để trung hòa dung dịch A ? 



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
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●  Ta có hệ phương trình:  

( )
( )

2
NaH

K
hh Na K

x y x y 0,3 x n 0,2 moln 0, 3
2 2

23x 39y 20,2 y n 0,4 molm m m 20,2

    + = = == + =   ⇔ ⇔  
  + = = =  = + =  

. 

●  Vậy 
( )
( )

Na Na

K
K

4,6
m 23.0,2 4,6 g %m .100% 22,77%

20,2
m 0,4.39 15,6 g %m 100 22,77 77,23%

  = = = = ⇒ 
 = =  = − = 

. 

b/  Phương trình trung hòa dung dịch A là 

( )
( )

                                             2 4

2 4 2 4 2

H SO

2MOH H SO R SO 2H O
n 0,3 mol

0,6 ..... 0,3 mol

+ → +
⇒ =

→
. 

Thể tích dụng dịch  
2 4

H SO 2M  cần dùng là ( )
2 4

H SO

M

n 0,3
V 0,15

C 2
= = = l . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    

a/  Gọi M là kí hiệu chung của hai kim loại nhóm IA và M  là nguyên tử khối trung bình của hai kim loại. 

( )                                                

                             

2 2
2M 2H O 2MOH H

2 2 2 1 mol

0,3 0, 3 0,15

+ → +

←

. 

●  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:  

( )
2 2 2

hh.kl H O ddA H H
m m m m m 5,6 174,7 180 0, 3 g+ = + ⇒ = + − = . 

●  Ta có ( ) ( )
2H M

0,3 5,6
n 0,15 mol n 0,3 mol M 18,67

2 0,3
= = ⇒ = ⇒ = = . 

●  Mà 
X Y

M M M< <  và hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp nên ( )X : Li M 7 18,67= <  và 

( )Y : Na M 23 18,67= > . 

b/  Gọi ( ) ( ) 
Li Na
n x mol , n y mol= = . Dung dịch A gồm LiOH và NaOH. 

( )
                  

                                      
2 2 2 2

2Li 2H O 2LiOH H 2Na 2H O 2NaOH H

x ...................... x ........ x y ........................... y ........ y mol

+ → + ↑ + → + ↑

→ →
 

●  Ta có:  
( )
( )

( )
( )

LiOH

NaOH

x y 0,3 x 0,08125 mol m 24x 24.0, 08125 1,95 g

7x 23y 5,6 y 0,21875 mol m 40y 40.0,21875 8,75 g

    + = = = = =   ⇔ ⇒  
  + = = = = =     

 

●  Vậy 
NaOH

8,75
C% .100 4,86%

180
= =  và 

LiOH

1,95
C% .100 1,08%

180
= = . 

Thí	dụ	36Thí	dụ	36Thí	dụ	36Thí	dụ	36.  Hòa tan  hỗn hợp hai kim loại X và  Y thuộc nhóm IA vào  nước thu 

được  dung dịch A. 

	 a/  Xác định tên hai kim loại X và Y khi biết chúng ở hai chu kì liên tiếp ? 
 b/  Tính nồng độ  mỗi chất trong dung dịch A ? 

c/  Lấy nửa dung dịch A cho tác dụng vừa đủ với sau phản ứng thu được 

 kết tủa. Xác định công thức  ? 



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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c/  Ta có số mol của 
1

2
 dung dịch A là ( )

MOH

0,3
n 0,15 mol

2
= = . 

( )
( ) ( ) ( )                                                                  

  

n

n n

Cu OH

nMOH CuCl Cu OH nMCl
0,15

n 1 1 n mol n mol
n

0,15
0,15 .........................

n

↓

+ → ↓ +

⇒ =

→

. 

( ) ( ) ( ) ( )
n n n

Cu OH Cu OH Cu OH

0,15
m n .M . 64 17n 7,35 n 2

n↓ ↓ ↓
⇒ = = + = ⇔ = . 

Vậy công thức của muối là 
2

CuCl . 

 
 
 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    

a/  Gọi điện tích hạt nhân của A và B lần lượt là ( ) 
A B B A
Z ,Z Z Z> . 

Do hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì và có tổng điện tích hạt nhân là 25 nên 

B A A B B

A B A B A

Z Z 1 Z Z 1 Z 13

Z Z 25 Z Z 25 Z 12

    = + − + = =  ⇔ ⇔  
  + = + = =    

. Vậy số hiệu của A là 12 và của B là 13. 

b/  Viết cấu hình electron và cho biết vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ? 

●  Cấu hình electron của ( ) 2 2 6 2A Z 12 : 1s 2s 2p 3s= . Vị trí:  ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA. 

●  Cấu hình electron của ( ) 2 2 6 2 1B Z 13 : 1s 2s 2p 3s 3p= . Vị trí: ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA. 

c/  A, B là kim loại và cùng thuộc chu kì 3, có 
A B
Z Z<  nên A có tính kim loại (tính khử) mạnh hơn B. 

 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo 

B ở nhóm VA, vậy A phải ở nhóm IVA hoặc  VIA, A và B không thể ở cùng một chu kì vì hai nguyên 
tố kế tiếp nhau trong cùng một chu kì chỉ hơn kém nhau 1 proton, lúc đó A và B là ở ô 11 và 12, đó là 
Na và Mg ở nhóm I và II (loại). 
Tổng số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. Vậy A và B phải thuộc chu kì 2 hoặc 3. 

Chu kì ( ) ( ) ( )                                              
6 7 8

2 : C 2 / 4 N 2 / 5 O 2 / 6  

Chu kì ( ) ( ) ( )                              
14 15 16

3 : Si 2 / 8 / 4 P 2 / 8 / 5 S 2 / 8 / 6  

Ta thấy có hai trường hợp có thể xảy ra:  TH1.   B là N và A là S hoặc TH2.  B là P và A là O. 
Chỉ TH1  là A và B không phản ứng với nhau ở trạng thái đơn chất. 
Vậy A là S và B là N (vì B thuộc nhóm VA). 

 

Thí	dụ	37Thí	dụ	37Thí	dụ	37Thí	dụ	37.  Hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn các 
nguyên tố và có tổng số điện tích hạt nhân là 25. 
a/  Xác định số hiệu của nguyên tố A, B ? 
b/  Viết cấu hình electron nguyên tử A, B và cho biết vị trí A, B trong bảng tuần hoàn ? 
c/  So sánh tính chất hóa học của chúng ? 

Thí	dụ	38Thí	dụ	38Thí	dụ	38Thí	dụ	38.  Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. B thuộc nhóm VA. 
Ở trạng thái cơ bản, A và B không phản ứng với nhau. Tổng số hạt proton trong hạt 
nhân nguyên tử A và B là 23. Viết cấu hình electron của  A và B ? 



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
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Bši giảiBši giảiBši giảiBši giải    tham khảotham khảotham khảotham khảo 

●  Đặt số proton của X, Y lần lượt là  
X Y
Z , Z . 

●  Do tổng số proton trong phân tử 
2

X Y  là 23 nên ( )  
X Y

2Z Z 23 1+ =  

●  Biết X và Y ở hai nhóm chính liên tiếp trong cùng một chu kì nên ta có các trườn hợp sau: 

	  Trường hợp 1.  X nằm trước Y, lúc đó:  ( )   
Y X
Z Z 1 2= + . 

Kết hợp ( ) ( ) X X X

22
1 , 2 2Z Z 1 23 Z 7,3

3
⇒ + + = ⇔ = =  (loại do Z nguyên). 

	  Trường hợp 2. Y nằm trước X, lúc đó: ( )   
X Y
Z Z 1 3= +  

Kết hợp ( ) ( ) ( ) Y

Y Y Y
X

Z 7
1 , 3 2 Z 1 Z 23 3Z 21

Z 8

 =⇒ + + = ⇔ = ⇔ 
 =

 

Vậy Y là N và X là O ⇒  Công thức của 
2

X Y  là 
2

NO . 

 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo 

●  Vì ba kim loại liên tiếp nhau trong cùng một chu kì, nên ta gọi số proton và nơtron của X, Y, Z lần 
lượt là   Z, Z 1, Z 2+ +  và   

1 2 3
N , N , N . 

●  Tổng số khối của chúng là 74 nên ta có:  ( ) ( ) ( )1 2 3
Z N Z 1 N Z 2 N 74+ + + + + + + =  

( )     
1 2 3 1 2 3

3Z N N N 71 N N N 71 3Z 1⇔ + + + = ⇔ + + = − . 

●  Mặt khác:  ( )
( )

( ) ( )  
1

2 1 2 3

3

Z N 1,5Z

Z 1 N 1,5 Z 1 3Z 3 N N N 1,5 3Z 3 2

Z 2 N 1,5 Z 2

 < < + < < + ⇔ + < + + < +
 + < < +

 

●  Thay ( )1  vào ( )2 , ta được:  ( )3Z 3 71 3Z 1,5 3Z 3 8,8 Z 11,3+ < − < + ⇔ < < . 
 

Z 9 10 11 
Nguyên tố F Ar Na 

 

●  Vì X,Y,Z  là kim loại nên ta nhận Z 11=  là kim loại Na và ba kim loại liên tiếp trong cùng một 
chu kì nên X,Y,Z  lần lượt là Na,Mg,Al . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thí	dụ	39Thí	dụ	39Thí	dụ	39Thí	dụ	39.  Phân tử  có tổng số proton là . Biết ở hai nhóm chính liên tiếp trong cùng 

một chu kì. Tìm tên nguyên tố X, Y và công thức của  ?    

Thí	dụ	40Thí	dụ	40Thí	dụ	40Thí	dụ	40.   là ba kim loại liên tiếp nhau trong cùng một chu kì trong bảng hệ thống tuần 
hoàn. Tổng số khối của chúng là 74. Xác định  X, Y, Z ?    

Thí	dụ	41Thí	dụ	41Thí	dụ	41Thí	dụ	41.  Cho ba nguyên tố  thuộc phân nhóm chính của bảng tuần hoàn. Nguyên tố B 
thuộc cùng chu kì với với A, A và B thuộc hai nhóm liên tiếp, X và A thuộc cùng 
nhóm ở hai chu kì liên tiếp. Hidroxit của có tính bazơ giảm dần theo thứ tự đó. 
Nguyên tử A có 2 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 3s. 

	 a/  Xác định vị trí của  trong bảng tuần hoàn ? 
 b/  Viết cấu hình electron của X và  B ? 
 c/  Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim giảm dần ? 



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo 

a/  Xác định vị trí A, B, Z của trong bảng tuần hoàn ? 

●  Cấu hình electron của s2 2 6 2A : 1 2s 2p 3s . 
●  Vị trí của A: ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA. 
●  Vì B thuộc cùng chu kì với A nên B thuộc chu kì 3. Mặt khác A, B thuộc hai nhóm liên tiếp nên B 

có thể thuộc nhóm IA hoặc IIIA. Hơn nữa, X thuộc cùng nhóm với A nên X thuộc nhóm IIA, X và 
A ở hai chu kì liên tiếp nên X ở chu kì 2 hoặc chu kì 4. Ta có bảng: 

 

 IA IIA IIIA 
Chu kì 2  hoặc X  
Chu kì 3 hoặc B A hoặc B 
Chu kì 4  hoặc X  

 

●  Theo đề bài, tính bazơ giảm theo thứ tự: hidroxit của X > hidroxit của A > hidroxit của B. Theo sự  
biến đổi tuần hoàn X phải thuộc chu kì 4, nhóm IIA và B phải thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. 

b/  Cấu hình electron của X và B ? 

●  Do X thuộc chu kì 4 nên có 4 lớp electron và thuộc nhóm IIA nên có 2 electron lớp ngoài cùng. Vậy 

cấu hình electron của 2 2 6 2 6 2X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s . 
●  Do B thuộc chu kì 3 nên có 3 lớp electron và thuộc nhóm IIIA nên có 3 eletron lớp ngoài cùng. Vậy  

cấu hình electron của 2 2 6 2 1B : 1s 2s 2p 3s 3p . 
c/  Tính kim loại tăng dần: B A X< < . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo 

●  Thay hai kim loại kiềm A, B bằng một kim loại kiềm trung gian M  với A M B< <  và gọi 

( ) ( ) 
BaM

n x mol ; n y mol= =  và nguyên tử khối của M  cũng là M . 

●  Phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp vào nước 

( )
( )

( )

          

          

       

       

2 2

2 22

2M H O 2MOH H

x
x ............................. x ........... mol

2
Ba 2H O Ba OH H

y ............................. y................ y mol

+ → + ↑

→

+ → +

→

 

●  Dung dịch D gồm MOH  và ( )
2

Ba OH . Kết hợp đề bài và phương trình phản ứng ta có: 

( )
( )

            

  
2

H

hh BaM

x 11,2
x 2y 1 1n y 0,5

2 22, 4
Mx 137y 46 2

m m m x.M y.137 46

   + == + = =  ⇔ 
  + = = + = + = 

 

●  Khi cho dung dịch D phản ứng với 
2 4

Na SO  thì chỉ có ( )
2

Ba OH  phản ứng:  

Thí	dụ	42Thí	dụ	42Thí	dụ	42Thí	dụ	42.  Hòa tan  hỗn hợp Ba và hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì liên tiếp nhau 

vào nước thu được dung dịch D và  khí . Nếu thêm  

vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng vẫn chưa kết tủa hết Ba. Nếu thêm 

 vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng còn dư . Xác 

định tên hai kim loại đó ? 

Hidroxit tăng 



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
 

 

""""CCCCầầầầnnnn    cccc••••    bbbb••••    tttthhhh““““nnnngggg    mmmmiiiinnnnhhhh§§§§§§§§§§§§§§§§""""                                                                                        PPPPaaaaggggeeee    ----    88883333    ----    

( )
                                                

2 4 42
Ba OH Na SO BaSO 2NaOH

1 1 1

+ → ↓ +  

●  Vì số mol của các chất tác dụng 
2 4

Na SO  và ( )
2

Ba OH  theo tỉ lệ 1 : 1 , theo giả thiết ta được: 

( ) ( ) ( )   
2

Ba OH
0,18 n 0,21 mol 0,18 y 0,21 3< < ⇔ < <  

●  Theo bari, ta được: 

( )Ba Ba Ba
0,18 n 0,21 0,18.137 n .137 0,21.137 24,66 m 28,77 g< < ⇔ < < ⇔ < < . 

●   Theo ( ) ( )1 , 3  ta có: 

( ) ( )  
M

1 x
1 xy

0,18 0,21 0,58 n x 0,64 mol 42
20,18 y 0,21

 − −= ⇔ < < ⇔ < = <
 < <

 

●  Ta lại có:  
Ba Ba

24,66 m 28,77 46 24,66 46 m 46 28,77− >− >− ⇔ − > − > −

( ) ( )    
M M

21, 34 m 17,33 hay 17,33 m 21,34 g 5⇔ > > < <  

●  Lấy ( )5  chia ( )4  ta được:  M

M

m17,23 21,4
26,9 M 36,9

0,64 n 0,58
< < ⇔ < < . 

●  Vì hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp nên A là Na ( )A
M 23=  và K ( )K

M 39= .  

 

 

BABABABA +I TÂI TÂI TÂI TÂ(P AP AP AP A )P DUP DUP DUP DU (NGNGNGNG 

Bài	209.Bài	209.Bài	209.Bài	209. Cho hai nguyên tố X và Y ở hai ô liên tiếp trong một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số 
proton bằng 27. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử và xác định vị trí của chúng trong bảng  
tuần hoàn ? 

Bài	210.Bài	210.Bài	210.Bài	210. Cho hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng hệ thống tuần hoàn, 
có tổng số điện tích hạt nhân là 25.  Hai nguyên tố X, Y thuộc chu kì nào ? Nhóm nào ? So  
sánh tính chất hóa học của chúng ? 

Bài	211.Bài	211.Bài	211.Bài	211. Cho hai nguyên tố X, Y ở hai nhóm chính (nhóm A) liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần 
hoàn. Tổng số hiệu nguyên tử của chúng là 31. Xác định vị trí và viết cấu hình electron của X  
và Y ? 

Bài	212.Bài	212.Bài	212.Bài	212. Cho hai nguyên tố ở hai ô liên tiếp trong cùng một chu kì của bảng hệ thống tuần hoàn và có 
tổng số proton bằng 27. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử và xác định vị trí của chúng  
trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 

Bài	213.Bài	213.Bài	213.Bài	213. Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng tuần  
hoàn, có tổng điện tích hạt nhân là 16. Xác định tên hai nguyên tố ? 

Bài	214.Bài	214.Bài	214.Bài	214. Hai nguyên tố X và Y có tổng điện tích hạt nhân là 58. Biết X, Y ở cùng một nhóm A và ở hai  
chu kỳ liên tiếp. Xác định X và Y ? 

Bài	215.Bài	215.Bài	215.Bài	215. Hai nguyên tố X và Y ở cùng nhóm A và thuộc hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng 
số điện tích hạt nhân của chúng là 24. Tìm số hiệu nguyên tử và viết cấu hình electron của X và  
Y ? Viết cơ chế cho nhận electron và cấu hình electron của ion nếu có của chúng ? 

Bài	216.Bài	216.Bài	216.Bài	216. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ có tổng số protôn là 25. 
a/  Định tên X và Y ? 

b/  Hòa tan hoàn toàn ( )7,5 g  hỗn hợp A gồm X và Y bằng dung dịch axit sunfuric. Tính thể  

 tích khí tạo thành ( )đ.k.c , biết tỉ lệ mol của X : Y 2 : 1=  ? 
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Bài	217.Bài	217.Bài	217.Bài	217. Hai nguyên tố X và Y nằm ở cùng một phân nhóm, thuộc hai chu kỳ liên tiếp. Tổng số proton 
của hai nguyên tử X, Y là 32. 
a/  Xác định tên nguyên tố X và Y ? 

b/  Cho ( )6,4 g  hỗn hợp A gồm X và Y (tỉ lệ 1 : 1) vào nước ở điều kiện thường thu được dung 

dịch Z và khí A. Tính thể tích khí A thu được ( )đ.k.c  ? 

c/  Để trung hòa dung dịch Z cần bao nhiêu gam dung dịch  HCl 18,25%  ? 

Bài	218.Bài	218.Bài	218.Bài	218. Ba nguyên tố X, Y, Z đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ, tổng điện tích hạt nhân của 
chúng là 24. 
a/  Xác định tên X, Y, Z ? 
b/  Xác định vị trí của chúng trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 
c/  Sắp xếp ba nguyên tố trên theo chiều giảm dần tính phi kim ? 

Bài	219.Bài	219.Bài	219.Bài	219. Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 42 ở trong cùng một chu kỳ và ở 
ba nhóm kế tiếp nhau. 
a/  Xác định vị trí X, Y, Z trong bảng tuần hoàn ? 
b/  So sánh tính kim loại của các nguyên tố ? 
c/  Viết công thức oxit, hidroxit tương ứng của các nguyên tố trên ? 

Bài	220.Bài	220.Bài	220.Bài	220. Trong hợp chất XY2 với X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A, hai chu kỳ liên tiếp. Biết 
rằng 

X Y
Z Z 24+ = . 

a/  Viết cấu hình electron của X và Y ? 
b/  Biểu diễn sự phân bố electron lớp ngoài cùng của X, Y vào các obitan ? 

Bài	221.Bài	221.Bài	221.Bài	221. X, Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm liên tiếp và thuộc hai chu kì liên tiếp. Tổng số hạt mang 
điện trong hai nguyên tử X và Y bằng 50. Hợp chất giữa X và Y phải điều chế bằng cách gián 
tiếp. Hỏi X, Y có thể là những nguyên tố nào ? 

ĐS:  ( ) ( ) X : oxi O , Y : clo Cl . 

Bài	222.Bài	222.Bài	222.Bài	222. Cho ( )0,78 g  một kim loại kiềm tác dụng với nước dư thì có ( )0,224 l  một chất khí bay lên  

( )đ.k.c . Hãy cho biết tên kim loại kiềm và khí bay lên ? 

Bài	223.Bài	223.Bài	223.Bài	223. Cho ( )0,48 g  một kim loại hóa trị ( )II  tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl  dư thì có  

( )0,448 l  khí thoát ra ( )đ.k.c . Định tên kim loại đó ? 

Bài	224.Bài	224.Bài	224.Bài	224. Hòa tan hoàn toàn ( )4,05 g  kim loại M thuộc nhóm ( )III A  vào ( )296,4 g  dung dịch HCl, 

phản ứng vừa đủ thu được ( )5,04 l  khí H2 ( )đ.k.c  và dung dịch X. 

a/  Xác định tên kim loại M ? 
b/  Tính nồng độ %  của dung dịch HCl và của dung dịch X ? 

c/  Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch X vào bao nhiêu gam nước để pha thành ( )600 g  dung  

 dịch mới có nồng độ 2,5%  ? 

Bài	225.Bài	225.Bài	225.Bài	225. Hòa tan hoàn toàn ( )5,85 g  một kim loại M hóa trị ( )I  vào nước thì thu được ( )1,68 l  khí  

( )đ.k.c . Xác định tên kim loại đó ? 

Bài	226.Bài	226.Bài	226.Bài	226. Cho ( )0,39 g  kim loại M hóa trị ( )I  vào ( )100 g  nước thì thu được ( )0,112 l  khí ( )đ.k.c . 

a/  Xác định tên A và tên khí bay ra ? 
b/  Tính nồng độ %  của dung dịch thu được ? 
c/  Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho M tác dụng với  
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2 2 4 4

Cl , dd HCl, dd H SO , dd CuSO  ? 

Bài	227.Bài	227.Bài	227.Bài	227. Cho ( )3,33 g  một kim loại kiềm M tác dụng hoàn toàn với ( )100 ml  nước ( ) /D 1 g m= l  thì 

thu được ( )0,48 g  khí H2. 

a/  Tìm tên kim loại đó ? 
b/  Tính nồng độ %  của dung dịch thu được ? 

Bài	228.Bài	228.Bài	228.Bài	228. Hòa tan hoàn toàn ( )3,68 g  một kim loại kiềm M vào ( )200 g  nước thì thu được dung dịch X 

và một lượng khí H2. Nếu cho lượng khí này qua CuO dư ở nhiệt độ cao thì sinh ra ( )5,12 g  Cu 

a/  Xác định tên kim loại M ? 
b/  Tính nồng độ %  của dung dịch X ? 

Bài	229.Bài	229.Bài	229.Bài	229. Cho ( )5,55 g  một kim loại kiềm M tác dụng với nước tạo thành một khí X. Cho khí này đi qua  

đồng ( )II  oxit, đun nóng thì giải phóng ( )25,6 g  đồng kim loại. Gọi tên kim loại kiềm đó ? 

Bài	230.Bài	230.Bài	230.Bài	230. Cho ( )  0,48 g X  ở nhóm ( )II A  vào ( )200 g  dung dịch   HCl 20%  thấy thoát ra ( )0,448 l  khí 

( )đ.k.c . 

a/  Xác định tên kim loại X ? 
b/  Tính nồng độ %  các chất trong dung dịch thu được ? 

Bài	231.Bài	231.Bài	231.Bài	231. Cho ( )12 gam  một kim loại M nhóm ( )II A  tác dụng hoàn toàn với ( )150 gam  nước thu được 

( )6,72 l  khí hidro ( )đ.k.c . 

a/  Tìm nguyên tố kim loại M ? 
b/  Tính nồng độ %  của dung dịch thu được sau phản ứng ? 

Bài	232.Bài	232.Bài	232.Bài	232. Hòa tan ( )40,5 g  kim loại M có hóa trị không đổi vào ( )296,4 g  dung dịch HCl vừa đủ, ta thu 

được ( )5,04 l  khí hiđrô ( )đ.k.c . 

a/  Tìm tên kim loại M ? 
b/  Tính nồng dộ C%  dung dịch HCl cần dùng ? 

Bài	233.Bài	233.Bài	233.Bài	233. Khi cho ( )8 g  oxit kim loại M thuộc nhóm ( )II A  tác dụng hoàn toàn với dung dịch  HCl 20%  

thu được ( )19 g  muối clorua. 

a/  Xác định tên kim loại M ? 
b/  Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng ? 

Bài	234.Bài	234.Bài	234.Bài	234. Hòa tan ( )14,1 g  oxit của một nguyên tố M thuộc nhóm ( )I A  và nước có dư thu được 

( )200 ml  dung dịch  X 1,5M . 

a/  Xác định tên nguyên tố M ? 
b/  Lấy toàn bộ thể tích dung dịch X thu được ở trên tác dụng vừa đủ với dung dịch 

4
CuSO

( )  /20% D 1,08 g m= l . Tính khối lượng kết tủa tạo thành và thể tích dung dịch CuSO4 cần  

 dùng ? 

Bài	235.Bài	235.Bài	235.Bài	235. Để hòa tan hoàn toàn ( )1,16 g  một hidroxit kim loại R hóa trị ( )II  cần dùng ( )  1,46 g HCl . 

a/  Xác định tên kim loại R và công thức hidroxit ? 
b/  Viết cấu hình electron của R biết R có số proton bằng số nơtron ? 
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Bài	236.Bài	236.Bài	236.Bài	236. Cho ( )416 g  dung dịch  
2

BaCl 12%  phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa ( )27,36 g  muối 

sunfat kim loại M. Sau khi lọc kết tủa, ta thu được ( )800 ml  dung dịch  Y 0,2M  của muối 

clorua kim loại M. 
a/  Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra ? 
b/  Xác định hóa trị của M ? 
c/  Xác định khối lượng nguyên tử và tên nguyên tố M ? 

Bài	237.Bài	237.Bài	237.Bài	237. Hỗn hợp A gồm hai kim loại X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp ở phân nhóm IIA. Cho ( )2,64 g  A 

tác dụng hết với dung dịch 
2 4

H SO  loãng thu được ( )2,016 l  khí ( )đ.k.c . 

a/  Xác định tên của X và Y ? 
b/  Hãy xác định thành phần %  về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu ? 

Bài	238.Bài	238.Bài	238.Bài	238. Cho hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với nước thu được ( )10,08 l  khí 

( )đ.k.c  và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thu được 

( )55,9 g  muối. 

a/  Tìm hai kim loại kiềm trên ? 
b/  Tính %  theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ? 
c/  Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,25M  cần để tác dụng đủ với dung dịch D ? 

Bài	239.Bài	239.Bài	239.Bài	239. Hòa tan ( )20,2 g  hỗn hợp 2 kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm ( )I A  vào nước thu 

được ( )6,72 l  khí ( )đ.k.c  và dung dịch A. 

a/  Tìm tên hai kim loại ? 
b/  Tính thể tích dung dịch  

2 4
H SO 2M  cần dùng để trung hòa dung dịch A ? 

Bài	240.Bài	240.Bài	240.Bài	240. Hòa tan ( )28,4 g  một hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị ( )II  bằng dung 

dịch  HCl dư, thu được ( )6,72 l  khí ( )đ.k.c  và một dung dịch A. 

a/  Tính tổng số gam của 2 muối clorua có trong dung dịch A ? 
b/  Xác định tên hai kim loại nếu hai kim loại đó thuộc hai chu kỳ liên tiếp của phân nhóm 

chính nhóm II ? 
c/  Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp đầu ? 

d/  Nếu dẫn toàn bộ khí CO2 cho hấp thụ hoàn toàn vào ( )1,25 l  dung dịch ( )
2

Ba OH  để thu  

 được ( )39, 4 g  kết tủa thì nồng độ mol/l của dung dịch ( )
2

Ba OH  là bao nhiêu ? 

Bài	241.Bài	241.Bài	241.Bài	241. Hòa tan ( )4,68 g  hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại trong nhóm ( )II A  bằng dung 

dịch HCl, ta thu được dung dịch X và ( )1,54 l  khí CO2 ở 027,3 C  và  0,8 atm . 

a/  Tính tổng khối lượng muối tạo thành trong dung dịch X ? 
b/  Cho biết tên hai kim loại và tính %  khối lượng từng muối trong hỗn hợp đầu, biết rằng hai   
  kim loại này kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 

Bài	242.Bài	242.Bài	242.Bài	242. X là hỗn hợp hai oxit của kim loại kế tiếp nhau trong nhóm ( )II A  của bảng hệ thống tuần 

hoàn. Hòa tan ( )4, 4 g  X trong dung dịch HCl 2M (vừa đủ) thu được dung dịch B. Thêm tiếp 

dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch B thu được ( )28,7 g  kết tủa. 

a/  Tính thể tích dung dịch HCl ? 
b/  Xác định tên hai kim loại và khối lượng của mỗi oxit ? 



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
 

 

""""CCCCầầầầnnnn    cccc••••    bbbb••••    tttthhhh““““nnnngggg    mmmmiiiinnnnhhhh§§§§§§§§§§§§§§§§""""                                                                                        PPPPaaaaggggeeee    ----    88887777    ----    

Bài	243.Bài	243.Bài	243.Bài	243. Hai kim loại M và M' thuộc nhóm ( )I A  ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với nước dư thu được 

dung dịch A và ( )0,336 l  hidro ( )đ.k.c . Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch HCl, rồi sau 

đó đem cô cạn dung dịch, thu được ( )2, 075 g  muối khan. 

a/  Xác định hai kim loại ? 
b/  Xác định %  khối lượng mỗi kim loại ? 

Bài	244.Bài	244.Bài	244.Bài	244. Cho B là kim loại nhóm A có 2 electron lớp ngoài cùng. Cho ( )14,6 g  B tác dụng vừa đủ với 

( )200 g  dung dịch  X 14,6%  tạo ra khí C và dung dịch D. Xác định B và tính nồng độ %  của 

dung dịch D ? 

ĐS:  B là canxi ( )Ca  và 
  

2
dd D dd CaCl

C% C% 20,63%= = . 

Bài	245.Bài	245.Bài	245.Bài	245. Cho hidroxit của một kim loại nhóm II tác dụng với dung dịch  
2 4

H SO 20%  thì thu được một 

dụng dịch muối có nồng độ 21,9% . Xác định tên kim loại đó ? 

ĐS:  M là magie ( )Mg . 

Bài	246.Bài	246.Bài	246.Bài	246. Cho 10 gam kim loại M (thuộc nhóm IIA) tác dụng với nước, thu được 6,11 lit khí hiđro (đo ở 25oC 
và 1 atm) 
a/  Hãy xác định tên của kim loại M đã dùng ? 
b/  Cho 4 gam kim loại M vào cốc đựng 2,5 lít dung dịch HCl 0,06M thu được dung dịch B. Tính  
 nồng độ mol/l các chất trong cốc sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch trong cốc vẫn là 2,5 lít. 

Bài	247.Bài	247.Bài	247.Bài	247. Cho biết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố (thuộc chu kỳ 3) A, M, 

X lần lượt là   1 2 1 2 5ns , ns np , ns np . 
a/  Xác định vị trí của A, M, X trong bảng tuần hoàn và cho biết tên của chúng ? 
b/  Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau 

( )    
y 1m

A OH   MX A  ......+ → ↓ +  

( ) ( )     
1 2m
A A OH A tan ......↓ + → +  

      
2 2 1

A HX H O A ......+ + → ↓ +  

( )   
1 3
A HX A tan ......↓ + → +  

Trong đó M, A, X là các nguyên tố tìm thấy ở câu a. 

Bài	248.Bài	248.Bài	248.Bài	248. Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị n). Chia A làm hai phần bằng nhau: 
Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lit khí H2. 
Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lit khí SO2. 
Viết các phương trình phản ứng và xác định tên kim loại M. Các khí đo ở đktc. 

Bài	249.Bài	249.Bài	249.Bài	249. M là kim loại hóa trị II. Hòa tan m gam M vào 200 gam dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thì thu 
được dung dịch A và 0,672 lit khí (ở 54,60C và 2 atm). Chia A thành 2 phần bằng nhau: 
Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi 
thu được 1 gam chất rắn. Xác định kim loại M và tính nồng độ % dung dịch axit đã dùng ? 
Phần 2: làm bay hơi nước thu được 6,15 gam muối ngậm nước dạng MSO4.nH2O. Xác định  
công thức muối ngậm nước ? 

Bài	250.Bài	250.Bài	250.Bài	250. Hòa tan 16,2 gam kim loại M (nhóm IIIA) vào 5 lit dung dịch HNO3 0,5M ( )/d 1,25g ml= . 

Sau khi kết thúc phản ứng thu được 5,6 lit hỗn hợp khí NO và N2 ( )đktc . Tỉ khối của hỗn hợp 

khí này so với hiđro là 14,4. 
a/  Xác định kim loại R ? 
b/  Tính nồng độ % của dung dịch HNO3 trong dung dịch sau phản ứng ? 
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Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    

a/  Tìm công thức hidroxit của oxit 
2 7

Mn O  ? 

●  Trong oxit 
2 7

Mn O  thì Mn có hóa trị VII ⇒  Có 7 nhóm OH (theo qui tắc 1) nên công thức hidroxit 

là ( )
7

Mn OH . 

Dạng toŸn 3Dạng toŸn 3Dạng toŸn 3Dạng toŸn 3.  So sŸnh .  So sŸnh .  So sŸnh .  So sŸnh t˝nh kim loại t˝nh kim loại t˝nh kim loại t˝nh kim loại ¼¼¼¼    phi kim phi kim phi kim phi kim ¼¼¼¼    t˝nh axit t˝nh axit t˝nh axit t˝nh axit ¼¼¼¼    t˝nh bazơ (hidroxit)t˝nh bazơ (hidroxit)t˝nh bazơ (hidroxit)t˝nh bazơ (hidroxit).     
C“ng thức oxit cao nhất & Hợp chất với hiđr“C“ng thức oxit cao nhất & Hợp chất với hiđr“C“ng thức oxit cao nhất & Hợp chất với hiđr“C“ng thức oxit cao nhất & Hợp chất với hiđr“.    

 

�  Sự biến đổi tuần hoàn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Công thức oxit cao nhất và hợp chất với hidro 
 

        
 

Oxit cao nhất        

Hợp chất 
với hidro 

 
rắn 

 

rắn 

  

rắn 

 

khí 

 

khí  

 

khí 

 
khí 

 

Hợp chất 
hidroxit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����  Lưu ý:  Cách viết công thức hidroxit khi biết công thức oxit phải tuân theo 3 nguyên tắc 

	 Nguyên tố không phải oxi trong oxit có hóa trị bao nhiêu thì phải có bấy nhiêu nhóm OH  
trong phân tử (trừ NO2, CO2 và NO).  

	 Trong phân tử hidroxit số nguyên tử H không được quá 3, số nguyên tử oxi không vượt quá 4  
– nếu quá phải trừ đi số nguyên lần phân tử H2O ra khỏi hidroxit đó. 

 

Z tăng 

Z tăng 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Trong nhóm và chu kì thì sự 
biến đổi trái ngược nhau 

Tính axit tăng – Tính bazơ giảm 

	 Nếu số nguyên tử O và H bằng nhau, ta viết theo kiểu lặp thừa số chung và hidroxit  

đó là các dạng bazơ, chẳng hạn như :  

Còn nếu số nguyên tử O và H không bằng nhau thì H viết đầu tiên, O sau cùng. 
Đó là dạng axit, chẳng hạn như :  

Nhóm  
Hợp chất 

Thí	dụ	43Thí	dụ	43Thí	dụ	43Thí	dụ	43.  Viết công thức hidroxit tương ứng với công thức oxit đã cho trong các trường hợp 
 a/  . b/  . f/   
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●  Nhưng theo qui tắc 2, số nguyên tử H và O đều vượt quá ngưỡng ⇒  Loại 3 phân tử 
2

H O  (gồm 6H 

và 3O, loại trừ theo nguyên tắc số nguyên lần 
2

H O  đến khi không loại thêm được nữa). Do đó, 

công thức hidroxit lúc này gồm có: 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử Mn và 4 nguyên tử O. 
●  Vì lượng O và H không bằng nhau nên theo qui tắc 3, ta viết H ra đầu và O sau cùng. Do đó, công 

thức hidroxit chính xác nhất của 
2 7

Mn O  là 
4

HMnO . Đây là một axit. 

b/  Viết công thức hidroxit của oxit 
2

MnO  ? 

●  Trong oxit 
2

MnO  thì Mn có hóa trị IV ⇒  Có 4 nhóm OH ⇒  Công thức hidroxit:  ( )
4

Mn OH . 

●  Do số lượng H vượt quá giới hạn cho phép ⇒  Giảm 1 phân tử 
2

H O . Ta còn được 1Mn, 3O, 1H. 

Do số O và H không bằng nhau nên công thức hidroxit đúng nhất là 
2 3

H MnO . Đây là một axit. 

Lời	bìnhLời	bìnhLời	bìnhLời	bình.    Tại sao ở đây tôi không giảm 2 phân tử 
2

H O  mà lại 1 ?  Lý do rất đơn giản, nếu tôi giảm 

2H2O (tức loại đi 4H) thì trong phân tử ( )
4

Mn OH  không còn H nên không gọi là hidroxit  

     nữa và như thế công thức cũng sai. 

c/  Viết công thức hidroxit của oxit CaO  ? 

●  Trong oxit CaO  thì Ca có hóa trị II ⇒  Có 2 nhóm OH ⇒  Công thức hidroxit là ( )
2

Ca OH . 

●  Do ( )
2

Ca OH  thỏa nguyên tắc 2 và 3 nên công thức hidroxit cần tìm là ( )
2

Ca OH . Là một bazơ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảoBši giải tham khảo    

a/  So sánh tính kim loại của Mg với Na và  Al ? 

●  Cấu hình electron và vị trí của từng nguyên tố  

( )            2 2 6 2Mg Z 12 : 1s 2s 2p 3s= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm IIA. 

( )            2 2 6 1Na Z 11 : 1s 2s 2p 3s= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm IA. 

( )            2 2 6 2 1Al Z 13 : 1s 2s 2p 3s 3p= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm IIIA. 

  Mg, Na, Al :⇒  cùng thuộc chu kì 3 và được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là 

 IA IIA IIIA 

3 Na Mg Al 

 
 

●  Theo sự biến đổi tuần hoàn, các nguyên tố trong cùng một chu kì từ trái sang phải thì tính kim loại 
giảm dần. Do đó, tính kim loại của Mg so với Na và Al sẽ thỏa: Na > Mg > Al. 

 

Thí	dụ	44Thí	dụ	44Thí	dụ	44Thí	dụ	44.  Bài toán liên quan đến sự biến đổi tuần hoàn (so sánh tính chất) 

a/  Hãy so sánh tính kim loại của  với  và  ? 

Bši 10 trang 58 SGK 10 nŽng caoBši 10 trang 58 SGK 10 nŽng caoBši 10 trang 58 SGK 10 nŽng caoBši 10 trang 58 SGK 10 nŽng cao    

b/  Sắp xếp các nguyên tố  theo thứ tự tính kim loại tăng dần và tính giảm 

dần bazơ của các hidroxit tương ứng ? Hãy ghi theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử, 
năng lượng ion hóa thứ nhất và độ âm điện của các nguyên tố trên ? 

c/  Sắp xếp   theo thứ tự tính phi kim tăng dần ? 

Nhóm 
Chu kì 

Tính kim loại giảm dần 
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b/     
11 12 13 19
A, B, C, D  

●  Cấu hình electron và vị trí của từng nguyên tố 

( )            2 2 6 1A Z 11 : 1s 2s 2p 3s= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm IA ⇒  hóa trị I. 

( )            2 2 6 2B Z 12 : 1s 2s 2p 3s= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm IIA ⇒  hóa trị II. 

( )            2 2 6 2 1C Z 13 : 1s 2s 2p 3s 3p= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm IIIA ⇒  hóa trị III. 

( )            2 2 6 2 6 1D Z 19 : 1s 2s 2p 3s 3p 4s= →  Vị trí:  Chu kì 4, nhóm IA ⇒  hóa trị I. 

⇒  Bảng tóm tắt vị trí các nguyên tố như sau 
 
 

 IA IIA IIIA 

3 A B C 

4 D   

 
 

●  Theo sự biến đổi tuần hoàn thì 

Trong cùng một chu kì từ trái sang phải thì tính kim loại giảm ( )  : C B A 1< <  

Trong cùng một nhóm từ trên xuống dưới thì tính kim loại tăng dần ( )  : A D 2<  

Từ ( ) ( )1 , 2 ⇒  Thứ tự tính kim loại tăng dần là:  C B A D< < < . 

●  Sắp xếp giảm dần theo tính bazơ của hidroxit ? 

Công thức hidroxit của các nguyên tố:  ( ) ( )   
2 3

AOH, B OH , C OH , DOH . 

Do tính kim loại tăng dần theo thứ tự C B A D< < <  nên tính bazơ của hidroxit tương ứng tăng 

dần theo thứ tự:  ( ) ( )
3 2

C OH B OH AOH DOH< < < . 

Vậy tính giảm dần bazơ của các hidroxit tương ứng là:  ( ) ( )
2 3

DOH AOH B OH C OH> > > . 

●  Sắp xếp tăng dần bán kính nguyên tử ( )R :   

Trong cùng một chu kì từ trái sang phải thì bán kính giảm dần :  
A B C

R R R> > . 

Trong cùng một nhóm từ trên xuống dưới thì bán kính nguyên tử tăng dần : 
A D

R R< . 

Do đó:  
D A B C

R R R R> > > ⇒  Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: 
C B A D

R R R R< < < . 

●  Sắp xếp tăng dần năng lượng ion hóa thứ nhất ( )I  và độ âm điện ( )δ : 

Trong cùng một chu kì từ trái sang phải thì năng lượng ion hóa thứ nhất ( )I  và độ âm điện ( )δ  sẽ 

tăng dần: 
A B C
I I I< <  và 

A B C
δ < δ < δ . 

Trong cùng một nhóm từ trên xuống dưới thì năng lượng ion hóa thứ nhất ( )I  và độ âm điện ( )δ  sẽ 

giảm dần: 
A D
I I>  và 

A D
δ > δ . 

Do đó, chiều tăng dần năng lượng ion hóa thứ nhất và độ âm điện là D A B C

D A B C

I I I I < < <
 δ < δ < δ < δ

 

c/    
9 15 17
X, Y, Z   

●  Cấu hình electron và vị trí 

( ) 2 2 5X Z 9 : 1s 2s 2p= →  Vị trí:  Chu kì 2, nhóm VIIA, là nguyên tố Flo ( )F . 

Nhóm 
Chu kì 

Tính kim loại giảm dần 

Tính 
kim 
loại 
tăng 
dần 
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( ) 2 2 6 2 4Y Z 15 : 1s 2s 2p 3s 3p= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm VA, là nguyên tố Photpho ( )P . 

( ) 2 2 6 2 5Z Z 17 : 1s 2s 2p 3s 3p= →  Vị trí:  Chu kì 3, nhóm VIIA, là nguyên tố Clo ( )Cl . 

 

 VA VIIA 

2  F 

3 P Cl 

 
 

●  Theo chiều tăng của điện tích hật nhân 




 

⇒  Thứ tự tính phi kim tăng dần:  P Cl F< < . 

 

 

BABABABA +I TÂI TÂI TÂI TÂ(P AP AP AP A )P DUP DUP DUP DU (NGNGNGNG 

Bài	251.Bài	251.Bài	251.Bài	251. Các nguyên tố được sắp xếp vào bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào ? Tính chất các nguyên tố  
trong bảng tuần hoàn biến đổi như thế nào ?  

Bài	252.Bài	252.Bài	252.Bài	252. Cho các nguyên tố   
11 13 17
Na; Al; Cl  và các thông số (không theo thứ tự) ở bảng dưới đây 

 

Tên nguyên tố  
11
Na  

13
Al  

17
Cl  

Bán kính nguyên tử ( ) ( ) ( )  0,157 nm , 0,125 nm , 0,099 nm  

Năng lượng ion hóa ( ) ( ) ( )/  /  /1251 kJ mol , 578 kJ mol , 497 kJ mol  

Độ âm điện   3,16; 1,61; 0,93  

 
a/  Sắp xếp theo tính kim loại tăng dần của các nguyên tố trên ? 
b/  Hãy gán mỗi giá trị bán kính cho mỗi nguyên tử và giải thích ? 
c/  Hãy gán mỗi giá trị năng lượng ion hóa thứ nhất cho mỗi nguyên tử và giải thích ? 
d/  Hãy gán mỗi giá trị độ âm điện cho mỗi nguyên tử và giải thích ? 
e/  Viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố ? 
f/  Viết công thức hiđroxit cao nhất của các nguyên tố và sắp xếp các hiđroxit đó theo thứ tự  
 tính bazơ giảm dần ? 

Bài	253.Bài	253.Bài	253.Bài	253. Hãy viết công thức hidroxit của các oxit có công thức sau đây ? Cho biết chúng có tính axit hay 
bazơ ? 

            
3 2 3 2 3 2 3 2 5 2 2 2 7 2 7 3 2

CrO , CrO , Fe O , CuO, Al O , PO , MnO , K O, Mn O , BaO, Cl O , SO , SO . 

Bài	254.Bài	254.Bài	254.Bài	254. Hãy viết các phương trình phản ứng của các oxit với nước (nếu có): Na2O, SO3, Cl2O7, CO2,  
CaO, N2O5 và nhận xét về tính axit – bazơ của sản phẩm ? 

Bài	255.Bài	255.Bài	255.Bài	255. Dựa vào vị trí của nguyên tố ( )Mg Z 12=  trong bảng tuần hoàn, hãy nêu tính chất hóa học cơ 

bản của nó 
a/  Là kim loại hay phi kim ? 
b/  Hóa trị cao nhất ? 
c/  Công thức oxit, hidroxit ? Chúng có tính axit hay bazơ ? 

Nhóm 
Chu kì 

Tính phi kim tăng dần 

Tính 
phi 
kim 
giảm 
dần 

Trong cùng 1 chu kì thì tính phi kim tăng : . 

Trong cùng 1 nhóm thì tính phi kim giảm : . 
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Bài	256.Bài	256.Bài	256.Bài	256. Dựa vào vị trí của nguyên tố ( )Br Z 35=  trong bảng hệ thống tuần hoàn, hãy nêu tính chất 

hoán học cơ bản của nó ? 
a/  Là kim loại hay phi kim ? 
b/  Hóa trị cao nhất ? 
c/  Công thức oxit, hidroxit ? Chúng có tính axit hay bazơ ? 

Bài	257.Bài	257.Bài	257.Bài	257. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là   14, 15, 16 . 
a/  Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng ? 
b/  Xác định vị trí của chúng trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 
c/  Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần ? 

Bài	258.Bài	258.Bài	258.Bài	258. Bốn nguyên tố A, X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là    9, 14, 16, 17 . Xác định vị trí của  
chúng trong bảng hệ thống tuần hoàn và xếp các nguyên tố theo thứ tự tính phi kim tăng dần. 

Bài	259.Bài	259.Bài	259.Bài	259. Hãy so sánh tính kim loại và sắp xếp các oxit, hidroxit tương ứng theo chiều tăng dần của tính 
bazơ (nếu có) trong các trường hợp sau: 

a/  ( )Ca Z 20=  với ( ) ( ) Be Z 4 , Mg Z 12= = . 

b/  ( )Mg Z 12=  với ( ) ( ) Na Z 11 , Al Z 13= = . 

c/  ( )K Z 19=  với ( ) ( ) Na Z 11 , Mg Z 12= = . 

Bài	260.Bài	260.Bài	260.Bài	260. Hãy so sánh tính phi kim và sắp xếp các oxit, hidroxit tương ứng theo chiều tăng dần của tính 
axit (nếu có) trong các trường hợp sau: 

a/  ( )P Z 15=  với ( ) ( ) Si Z 16 , N Z 7= = . 

b/  ( )Al Z 14=  với ( ) ( ) Si Z 14 , N Z 7= = . 

Bài	261.Bài	261.Bài	261.Bài	261. Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là    11, 12, 13, 19 . 
a/  Viết cấu hình electron và cho biết vị trí của chúng trong bảng tuân hoàn ? 
b/  Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tăng dần tính kim loại ? 

Bài	262.Bài	262.Bài	262.Bài	262. So sánh tính chất (kim loại, phi kim) của các cặp nguyên tố sau và giải thích ngắn gọn 
a/  Natri và nhôm. b/  Nhôm và kali. 
c/  Lưu huỳnh và flo. d/  Oxi và silic. 

Bài	263.Bài	263.Bài	263.Bài	263. Cho nguyên tử các nguyên tố sau 
• X có 3 lớp electron, X là kim loại kiềm. 
• Y có nhiều hơn X 8 proton. 
• Z có 3 electron ở lớp M. 
a/  Xác định vị trí Z, Y, Z trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 
b/  So sánh tính kim loại của X, Y, Z ? 
c/  Viết công thức hiđroxit tương ứng của X, Y, Z và so sánh tính bazơ của chúng ? 
d/  Viết phản ứng xảy ra khi cho các hiđroxit trên phản ứng với dung dịch H2SO4 (nếu có) ? 

Bài	264.Bài	264.Bài	264.Bài	264. Không dùng bảng tuần hoàn, hãy xếp các nguyên tố có số hiệu sau đây:    
12 19 20 13
A, B, C, D  

a/  Theo thứ tự tăng dần tính kim loại ? 
b/  Viết công thức hidroxit của các nguyên tố trên và xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần ? 

Bài	265.Bài	265.Bài	265.Bài	265. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại tăng dần : ( ) ( ) Ca Z 20 , Mg Z 12 ,= =

( ) ( ) ( ) ( )   Be Z 4 , B Z 5 , C Z 6 , N Z 7= = = = . Viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố  

trên. Cho biết oxit nào có tính axít mạnh nhất ? Oxit nào có tính bazơ mạnh nhất ? 

Bài	266.Bài	266.Bài	266.Bài	266. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH4. Trong oxit cao nhất của R có 53,3%  oxi về 
khối lượng. Tìm R ? 
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Bài	267.Bài	267.Bài	267.Bài	267. Một nguyên tố R tạo hợp chất khí với hidrô có công thức RH3. Nguyên tố này chiếm 25,93%   
về khối lượng trong oxit cao nhất. Định tên R ? 

Bài	268.Bài	268.Bài	268.Bài	268. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức H2R. Oxit cao nhất của nó chứa 60%  
khối lượng của oxi. Tìm nguyên tố R, suy ra công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hidro. 

Bài	269.Bài	269.Bài	269.Bài	269. Công thức oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. Hợp chất khí của hidro với nguyên  
tố đó chứa 17,64%  hidro về khối lượng. Xác định nguyên tố R ? 

Bài	270.Bài	270.Bài	270.Bài	270. Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5. Sản phẩm khí của R với hidro chứa 91,18%  R về  
khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R và tên R ? 

Bài	271.Bài	271.Bài	271.Bài	271. Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng RO2, trong hợp chất của R với hidro chứa 75%  R về  
khối lượng. Xác định nguyên tố R ? 

Bài	272.Bài	272.Bài	272.Bài	272. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH2. Trong oxit cao nhất, tỉ lệ khối lượng giữa R và  
oxi là 2 : 3 . Tìm R ? 

Bài	273.Bài	273.Bài	273.Bài	273. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố có công thức RH3. Oxit cao nhất của nó chứa 
74,08%  oxi về khối lượng. 
a/  Xác định R và gọi tên ? 
b/  Viết công thức axit tương ứng với oxit cao nhất của R. So sánh tính axit trên với H2CO3.  
 Giải thích bằng phản ứng ? 

Bài	274.Bài	274.Bài	274.Bài	274. Một nguyên tố tạo hợp chất với hidro có dạng RH3. Oxit cao nhất của nguyên tố này chiếm 
56,34%  oxi về khối lượng. 
a/  Xác định tên nguyên tố R ? 

b/  Cho ( )8,52 g  oxit trên vào nước. Tính khối lượng sản phẩm thu được ? 

Bài	275.Bài	275.Bài	275.Bài	275. Nguyên tử của nguyên tố X thuộc nhóm VI, có tổng số hạt là 24. 
a/  Viết cấu hình electron, xác định vị trí X trong bảng hệ thống tuần hoàn và gọi tên ? 
b/  Y có ít hơn X là 2 proton. Xác định Y ? 
c/  Viết công thức oxit cao nhất của X và Y. Tính %  oxi trong các công thức oxit trên ? 

Bài	276.Bài	276.Bài	276.Bài	276. Nguyên tử của nguyên tố R có 6 electron lớp ngoài cùng. Hợp chất khí với hidro của R chứa 
2,74%  hidro về khối lượng. 
a/  Tìm tên nguyên tố đó ? 
b/  Viết công thức oxit và hidroxit tương ứng của R ? 
c/  So sánh tính phi kim của R với photpho và flo ? 

Bài	277.Bài	277.Bài	277.Bài	277. Nguyên tố X có 7 electron lớp ngoài cùng. Trong hợp chất khí của X với hidro có 97,26%  X 
về khối lượng. 
a/  Xác định tên nguyên tố X ? 

b/  Hòa tan hết ( )5,4 g  một kim loại M hóa trị ( )III  vào ( )182,5 g  dung dịch  HX 20% , phản 

ứng sinh ra ( ) 6,72 l  khí ( )đ.k.c . Xác định tên kim loại M và tính nồng độ %  của dung dịch  

 sau phản ứng ? 

Bài	278.Bài	278.Bài	278.Bài	278. Nguyên tố R thuộc nhóm ( )V A . Tỉ lệ về khối lượng giữa hợp chất khí với hidro và oxit cao  

nhất của R là 17 : 71 . Xác định tên R ? 

Bài	279.Bài	279.Bài	279.Bài	279. Phân tử khối của sunfua của một nguyên tố nhóm IVA tỉ lệ với phân tử khối của bromua của 

cùng một nguyên tố đó là 
23

87
. Tìm nguyên tố đó ? Xác định công thức của các hợp chất trên ? 

ĐS:  ( )   
2 4

R : silic Si , SiS , SiBr . 
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Câu 61.Câu 61.Câu 61.Câu 61. Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là 
A.  3. B.  5. C.  6. D.  7. 

Câu 62.Câu 62.Câu 62.Câu 62. Các đại lượng, tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân của các 
nguyên tử nguyên tố hóa học là 
A.  Tính kim loại, tính phi kim. B.  Bán kính nguyên tử. 
C.  Độ âm điện.  D.  Tất cả đều đúng. 

Câu 63.Câu 63.Câu 63.Câu 63. Chọn câu khẳng định sai ? 
Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng dần thì 
A.  Bán kính nguyên tử giảm dần. B.  Năng lượng ion hóa thứ nhất tăng. 
C.  Độ âm điện giảm.  D.  Tính phi kim tăng. 

Câu 64.Câu 64.Câu 64.Câu 64. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì 
trước đó là do 
A.  Sự lặp lại tính chất kim loại của nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước. 
B.  Sự lặp lại tính chất phi kim của nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước. 
C.  Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với   
  chu kì trước (ở ba chu kì đầu). 
D.  Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước. 

Câu 65.Câu 65.Câu 65.Câu 65. Chọn câu khẳng định sai ? 
Trong một nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng thì 
A.  Tính kim loại tăng, tính bazơ (của oxit cao nhất) và hidroxit tương ứng tăng dần. 
B.  Tính kim loại tăng, tính bazơ (của oxit cao nhất) và hidroxit tương ứng giảm dần. 
C.  Độ âm điện giảm, tính bazơ (của oxit cao nhất) và hidroxit tương ứng tăng dần. 
D.  Bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại tăng dần. 

Câu 66.Câu 66.Câu 66.Câu 66. Cơ sở để sắp xếp nhóm, hay chu kì được phát biểu sau đây, cơ sở không chính xác là 
A.  Căn cứ vào số lớp electron để xếp các nguyên tố thành chu kì. 
B.  Căn cứ vào số lớp electron ngoài cùng của nguyên tử để xếp các nguyên tố thàh chu kì. 
C.  Căn cứ vào số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử để xếp các nguyên tố vào nhóm A. 
D.  Căn cứ vào số electron hóa trị trong nguyên tử để xếp các nguyên tố thành nhóm. 

Câu 67.Câu 67.Câu 67.Câu 67. Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử    
7 8 9 15
X, Y, Z, L . Trật tự sắp xếp các nguyên tố đó 

theo chiều tính phi kim tăng dần là 
A.  X Y Z L< < < . B.  L X Y Z< < < . C.  Y Z L X< < < . D.  Z Y X L< < < . 

Câu 68.Câu 68.Câu 68.Câu 68. Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì 
A.  Hóa trị cao nhất với oxi tăng từ 1 đến 7. B.  Hóa trị cao nhất với oxi tăng từ 1 đến 8. 
C.  Hóa trị với hidro tăng từ 1 đến 7. D.  Hóa trị với hidro giảm từ 8 đến 1. 

Câu 69.Câu 69.Câu 69.Câu 69. Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì 
A.  Tính bazơ của các oxit và hidroxit tăng dần. 
B.  Tính bazơ của các oxit tăng dần, còn tính bazơ của các hidroxit giảm dần. 
C.  Tính axit của các oxit và hidroxit tăng dần. 
D.  Tính axit của các oxit giảm dần và tính axit của các hidroxit tăng dần. 

Câu 70.Câu 70.Câu 70.Câu 70. Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là 
A.  8 và 18. B.  18 và 8. C.  8 và 8. D.  18 và 18. 

Câu 71.Câu 71.Câu 71.Câu 71. Trong các axit sau ( )   
2 3 3 3 3

H SO , HClO , HBrO , HIO , axit mạnh nhất là 

A.  HIO3. B.  HClO3. C.  H2SO3. D.  HBrO3. 

Câu 72.Câu 72.Câu 72.Câu 72. Nguyên tố A có 5 electron s. Nguyên tố A là 
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A.  Nitơ. B.  Natri. C.  Clo. D.  Silic. 

Câu 73.Câu 73.Câu 73.Câu 73. Sắp xếp các nguyên tố ( ) ( ) ( )  L Z 9 , M Z 16 , R Z 17= = =  theo chiều tính phi kim tăng dần là 

A.  L M R< < . B.  L R M> > . C.  M R L< < . D.  R M L< < . 

Câu 74.Câu 74.Câu 74.Câu 74. Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 12, nó có khả năng tạo thành các ion 
A.  X− . B.  X+ . C.  2X − . D.  2X + . 

Câu 75.Câu 75.Câu 75.Câu 75. Nguyên tố A có 7 electron s. Nguyên tố A là  
A.  Kali. B.  Crom. C.  Đồng. D.  A, B, C đều đúng. 

Câu 76.Câu 76.Câu 76.Câu 76. Trong cùng một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố 
A.  Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
B.  Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
C.  Giảm theo chiều tăng của tính phi kim. 
D.  B và C đều đúng. 

Câu 77.Câu 77.Câu 77.Câu 77. Nguyên tố A có 11 electron p. Nguyên tố A là 
A.  Natri. B.  Flo. C.  Lưu huỳnh. D.  Clo. 

Câu 78.Câu 78.Câu 78.Câu 78. Một nguyên tố R có cấu hình 2 2 31s 2s 2p . Công thức hợp chất với hidro và oxit cao nhất của R 
lần lượt tương ứng là 
A.  RH3 và R2O3. B.  RH2 và RO. C.  RH4 và RO2. D.  RH3 và R2O5. 

Câu 79.Câu 79.Câu 79.Câu 79. Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức R2O5. Hợp chất của R với hidro chứa 
 82,35% R  theo khối lượng. Nguyên tố R là 

A.  P. B.  N. C.  S. D.  Cl. 

Câu 80.Câu 80.Câu 80.Câu 80. Hợp chất với hidro của nguyên tố R là RH4. Oxit cao nhất của R chứa 53,3%  O theo khối 
lượng. R là nguyên tố 
A.  C. B.  N. C.  Si. D.  S. 

Câu 81.Câu 81.Câu 81.Câu 81. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử các nguyên tố 
A.  Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
B.  Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
C.  Giảm theo chiều tăng của tính phi kim. 
D.  Cả A và C đều dúng. 

Câu 82.Câu 82.Câu 82.Câu 82. Nguyên tố A có 7 electron p. Nguyên tố A là 
A.  Natri. B.  Flo. C.  Nitơ. D.  Nhôm. 

Câu 83.Câu 83.Câu 83.Câu 83. Nguyên tố X ở chu kì 4, nhóm IIA. Vậy cấu hình electron nguyên tử của X là 

A.  2 2 6 2 6 11s 2s 2p 3s 3p 4s .  B.  2 2 6 2 6 21s 2s 2p 3s 3p 4s . 

C.  2 2 6 2 6 10 21s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . D.  Cả B và C đều đúng. 

Câu 84.Câu 84.Câu 84.Câu 84. Ion R+  có cấu hình electron là 2 2 61s 2s 2p . Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là 
A.  Chu kì 3, nhóm IA.  B.  Chu kì 2, nhóm IIA. 
C.  Chu kì 2, nhóm VIIA. D.  Chu kì 3, nhóm VIIA. 

Câu 85.Câu 85.Câu 85.Câu 85. Nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản ( )p,n,e  trong nguyên tử là 21, trong đó số hạt mang điện 

gấp đôi số hạt không mang điện. Hợp chất của A với hidro có tỉ khối đối với Heli là 
A.  4. B.  4,25. C.  4,5. D.  Kết quả khác. 

Câu 86.Câu 86.Câu 86.Câu 86. Trong bảng tuần hoàn, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là 
A.  3 và 3. B.  3 và 4. C.  4 và 4. D.  4 và 3. 

Câu 87.Câu 87.Câu 87.Câu 87. Biết rằng Z là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học. Vậy khẳng định 
thiếu chính xác là 
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A.  Số điện tích hạt nhân Z= . B.  Số proton Z= . 
C.  Số electron Z= .  D.  Điện tích hạt nhân Z= . 

Câu 88.Câu 88.Câu 88.Câu 88. Agon có ba loại đồng vị bền với tỉ lệ %  số nguyên tử là 

( ) ( ) ( )       36 38 40

18 18 18
Ar 0,337% , Ar 0,063% , Ar 99,6% . Cho rằng nguyên tử khối của các đồng vị 

trùng với số khối của chúng. Thể tích ( ) ( )  đ20 g Agon kc  bằng 

A.  ( )31,121 dm . B.  ( )31,120 dm . C.  ( )311,2146 dm . D.  ( )311,204 dm . 

Câu 89.Câu 89.Câu 89.Câu 89. Magie có hai đồng vị là  24 25

12 12
Mg, Mg . Nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,4 . Vậy khi có 

200  nguyên tử 25
12
Mg  thì số nguyên tử  24

12
Mg  là 

A.  300. B.  150. C.  133. D.  Kết quả khác. 

Câu 90.Câu 90.Câu 90.Câu 90. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của một ion âm là 3p6. Cấu hình electron của nguyên tử 
tạo ra ion đó là 

A.  2 2 5 2 11s 2s 2p 3s 3p .  B.  2 2 5 2 31s 2s 2p 3s 3p . 

C.  2 2 6 2 6 21s 2s 2p 3s 3p 4s .  D.  Tất cả đều đúng. 

Câu 91.Câu 91.Câu 91.Câu 91. Căn cứ vào cấu hình electron nguyên tử, hãy cho biết nguyên tố nào sau đây là kim loại 

A.  Nguyên tố 2 2 6 2 6 7 2A : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . B.  Nguyên tố 2 2 6 2 2D : 1s 2s 2p 3s 3p . 

C.  Nguyên tố 2 2 6 2 6B : 1s 2s 2p 3s 3p . D.  Nguyên tố 2 2 6 2 5E : 1s 2s 2p 3s 3p . 

Câu 92.Câu 92.Câu 92.Câu 92. Nguyên tử 31
15
P  có khối lượng ( )M 30,98 u= . Số khối của hạt nhân nguyên tử photpho là 

A.  31 . B.  ( )31 g . C.  30,98 . D.  ( )30,98 g . 

Câu 93.Câu 93.Câu 93.Câu 93. Nguyên tử R có 16 proton. Phát biểu nào sau đây là sai ? 
A.  Lớp ngoài cùng của nguyên tử R có 6 electron. 
B.  R là phi kim. 
C.  Nguyên tử R có 4 electron thuộc phân lớp s. 
D.  Ở trạng thái có bản, nguyên tử R có 2 electron độc thân. 

Câu 94.Câu 94.Câu 94.Câu 94. Hai nguyên tử X, Y có hiệu điện tích hạt nhân là 16. Phân tử Z gồm 5 nguyên tử của 2 nguyên 
tố X và Y có 72 proton. Công thức phân tử của Z là 
A.  Cr2O3. B.  Fe2O3. C.  Cr3O2. D.  Al2O3. 

Câu 95.Câu 95.Câu 95.Câu 95. Những nguyên tố thuộc nhóm A 
A.  Là nguyên tố s hoặc p. B.  Là nguyên tố d hoặc f. 
C.  Thuộc chu kì lớn.  D.  Là kim loại. 

Câu 96.Câu 96.Câu 96.Câu 96. Cho: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )      H Z 1 , He Z 2 , Li Z 3 , N Z 7 , O Z 8 , Ne Z 10 , Na Z 11= = = = = = = . 

Nguyên tử của nguyên tố có số electron độc thân bằng không là 
A.  He và Ne. B.  H và O. C.  N và O. D.  Li và Na. 

Câu 97.Câu 97.Câu 97.Câu 97. Khi một nguyên tử nhận thêm electron thì trở thành 
A.  Một phân tử. B.  Một anion. C.  Một cation. D.  Một đồng vị. 

Câu 98.Câu 98.Câu 98.Câu 98. Hai nguyên tố X, Y tạo được các ion  3X , Y+ +  tương ứng có số electron bằng nhau. Tổng số 

các hạt ( )p,n,e  trong 2 ion bằng 70. Nguyên tố X và Y là 

A.  Na và Al. B.  Cr và Na. C.  Fe và Na. D.  Al và Cu. 

Câu 99.Câu 99.Câu 99.Câu 99. Độ âm điện đặc trưng cho khả năng 
A.  Hút electron của nguyên tử trong phân tử. 
B.  Nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác. 
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C.  Tham gia phản ứng mạnh hay yếu. 
D.  Nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác. 

Câu 100.Câu 100.Câu 100.Câu 100. Cation X+  có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 63p . Nguyên tố X không có tính chất nào 
sau đây 
A.  Thuộc nhóm IA, chu kì 4. 
B.  Đơn chất X tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm. 
C.  Đơn chất X tác dụng với Clo tạo thành muối tan trong nước. 
D.  Nguyên tố X thể hiện nhiều trạng thái oxi hóa trong hợp chất. 

Câu 101.Câu 101.Câu 101.Câu 101. Nguyên tử Y có electron cuối cùng thuộc phân lớp 4s và là electron độc thân. Số hiệu nguyên 
tử của nguyên tố Y là 
A.  Kali. B.  Crom. C.  Đồng. D.  Cả A, B, C. 

Câu 102.Câu 102.Câu 102.Câu 102. Nguyên tử Y có electron cuối cùng thuộc phân lớp p (ô lượng tử thứ hai từ trái sang) của lớp M 
và là một electron độc thân. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y là 
A.  16. B.  15. C.  14. D.  13. 

Câu 103.Câu 103.Câu 103.Câu 103. Electron cuối cùng của nguyên tử các nguyên tố     R, X, Y, Z, T  lần lượt được phân bố trên các 

phân lớp     5 1 3 2 63d , 4s , 3p , 2p , 4p . Những nguyên tố phi kim là 
A.  R và X. B.  Y và Z. C.  Z và T. D.  R và Y. 

Câu 104.Câu 104.Câu 104.Câu 104. Theo qui luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì 
A.  Phi kim mạnh nhất là iốt. B.  Kim loại mạnh nhất là Liti. 
C.  Phi kim mạnh nhất là Flo. D.  Kim loại yếu nhất là Xesi. 

Câu 105.Câu 105.Câu 105.Câu 105. Cho cấu hình electron 2 2 6: 1s 2s 2p . Ion nào sau đây ứng với cấu hình electron đã cho 

A.  ( )F
F Z 9− = . B.  ( )K

K Z 19+ = . C.  Ne . D.  Cl− . 

Câu 106.Câu 106.Câu 106.Câu 106. Trong phân tử 
2

M X  có tổng số hạt ( )p,n,e  là 140 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 48. 

Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23. Tổng số hạt ( )p,n,e  trong 

nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Số hiệu nguyên tử của M là 
A.  Z 20= . B.  Z 19= . C.  Z 12= . D.  Z 11= . 

Câu 107.Câu 107.Câu 107.Câu 107. Cho một dung dịch chứa ( )8,19 g  muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu 

được ( )20,09 g  kết tủa. Nguyên tử khối của X là 

A.  79,98 . B.  35,5 . C.  36 . D.  80 . 

Câu 108.Câu 108.Câu 108.Câu 108. Một hợp chất có công thức AB. Hai nguyên tố A, B thuộc hai chu kì kế cận nhau trong bảng hệ 
thống tuần hoàn. A thuộc nhóm IA hoặc IIA. B thuộc nhóm VIA hoặc VIIA. Biết tổng số 
electron trong AB bằng 20. Công thức phân tử của AB là 
A.  MgO. B.  NaF. C.  MgO và NaF. D.  CaO và NaF. 

Câu 109.Câu 109.Câu 109.Câu 109. Chọn câu sai trong các câu sau đây ? 
A.  Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
B.  Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần. 
C.  Nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kì có số electron bằng nhau. 
D.  Các chu kì bắt đầu là một kim loại kiềm, cuối cùng là một khí hiếm (trừ chu kì 1). 

Câu 110.Câu 110.Câu 110.Câu 110. Tỉ khối hơi của một chất A đối với oxi là 0,9375 . Khối lượng phân tử của A là 
A.  15. B.  30. C.  34. D.  Kết quả khác. 

Câu 111.Câu 111.Câu 111.Câu 111. Chọn các thông tin đúng, cho sẵn trong bảng để điền vào các chỗ trống trong các câu sau đây 
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a/  Kí hiệu của nguyên tử photpho là 31
15
P , do đó số hạt nơtron trong hạt nhân nguyên tử 

photpho là ( )....... 1 . 

b/  Hạt nhân của một nguyên tử sắt có 26 proton và 30 nơtron, số khối của hạt nhân nguyên tử 

sắt là ( )....... 2 . 

c/  Hạt nhân của một nguyên tử đồng có 29 proton và 36 nơtron, số khối của hạt nhân nguyên 

tử đồng là ( )....... 3 . 

d/  Kí hiệu của nguyên tử canxi là 40
20
Ca , do đó số hạt nơtron trong hạt nhân nguyên tử canxi là 

( )....... 4 . 

e/  Hạt nhân nguyên tử nhôm có 13 proton và 14 nơtron, số khối của hạt nhân nguyên tử nhôm 

là ( )....... 5 . 
 

Số thứ tự A B C D 

( )1  16 15 14 13 

( )2  26 56 30 28 

( )3  29 36 65 64 

( )4  20 40 60 10 

( )5  13 14 27 1 

 
Câu 112.Câu 112.Câu 112.Câu 112. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học ? 

A.  Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn. B.  Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn. 
C.  Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn. D.  Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn. 

Câu 113.Câu 113.Câu 113.Câu 113. Các nguyên tử nhóm IA trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung nào về cấu hình electron, mà 
quyết định tính chất của nhóm ? 
A.  Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử. B.  Số electron lớp K bằng 2. 
C.  Số lớp electron như nhau. D.  Số electron lớp ngoài cùng bằng 1. 

Câu 114.Câu 114.Câu 114.Câu 114. Các nguyên tố thuộc dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân ? 
A.  Fe, Ni, Co. B.  Br, Cl, I. C.  C, N, O. D.  O, Se, S. 

Câu 115.Câu 115.Câu 115.Câu 115. Dãy nguyên tố có các số hiệu nguyên tử (số thứ tự trong bảng tuần hoàn) nào sau đây chỉ gồm 
các nguyên tố d ? 
A.    11, 14, 22 . B.    24, 39, 74 . C.    13, 33, 54 . D.    19, 32, 51 . 

Câu 116.Câu 116.Câu 116.Câu 116. Nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học tương tự như canxi 
A.  Cacbon. B.  Kali. C.  Natri. D.  Stronti. 

Câu 117.Câu 117.Câu 117.Câu 117. Nguyên tử nguyên tố nào trong nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất ? 

A.  Nitơ ( )Z 7= . B.  Photpho ( )Z 15= . C.  ( )Assen Z 33= . D.  ( )Bitmut Z 83= . 

Câu 118.Câu 118.Câu 118.Câu 118. Dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần ? 
A.     I, Br, Cl, P . B.     C, N, O, F . C.     Na, Mg, Al, Si . D.     O, S, Se, Te . 

Câu 119.Câu 119.Câu 119.Câu 119. Cho dãy nguyên tố nhóm IIA : Mg Ca Sr Ba− − − . Từ Mg đến Ba, theo chiều điện tích hạt 
nhân tăng, tính kim loại thay đổi theo chiều nào sau đây ? 
A.  Tăng dần. B.  Giảm dần. C.  Tăng rồi giảm. D.  Giảm rồi tăng. 



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
 

 

""""CCCCầầầầnnnn    cccc••••    bbbb••••    tttthhhh““““nnnngggg    mmmmiiiinnnnhhhh§§§§§§§§§§§§§§§§""""                                                                                        PPPPaaaaggggeeee    ----    99999999    ----    

Câu 120.Câu 120.Câu 120.Câu 120. Cho dãy các nguyên tố hóa học nhóm VA : N P As Sb Bi− − − − . Từ N đến Bi, theo chiều 
điện tích hạt nhân tăng, tính phi kim thay đổi theo chiều ? 
A.  Tăng dần. B.  Giảm dần. C.  Tăng rồi giảm. D.  Giảm rồi tăng. 

Câu 121.Câu 121.Câu 121.Câu 121. Cho các nguyên tố     Li, Na, K, Rb, Cs  thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn. Trong số các 
nguyên tố trên, nguyên tố có năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ nhất là 

A.  ( )Li Z 3= . B.  ( )Na Z 11= . C.  ( )Rb Z 37= . D.  ( )Cs Z 55= . 

Câu 122.Câu 122.Câu 122.Câu 122. Xét các nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn, điều khẳng định nào sau đây là đúng ? 
Các nguyên tố nhóm IA 
A.  Được gọi là kim loại kiềm thổ. B.  Dễ dàng cho 2 electron ở lớp ngoài cùng. 
C.  Dễ dàng cho 1e để đạt cấu hình bền vững. D.  Dễ dàng nhận 1e để đạt cấu hình bền vững. 

Câu 123.Câu 123.Câu 123.Câu 123. Biến thiên tính bazơ của các hidroxit nhóm IA theo chiều tăng của số thứ tự là 
A.  Tăng. B.  Giảm. C.  Không thay đổi. D.  Giảm sau đó tăng. 

Câu 124.Câu 124.Câu 124.Câu 124. Nhiệt độ sôi của các đơn chất của các nguyên tố nhóm    
2 2 2 2

VIIA : F , Cl , Br , I  theo chiều tăng 

số thứ tự là 
A.  Tăng. B.  Giảm. C.  Không thay đổi. D.  Giảm sau đó tăng. 

Câu 125.Câu 125.Câu 125.Câu 125. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết các giá trị nào sau đây ? 
A.  Số electron hóa trị.  B.  Số proton trong hạt nhân. 
C.  Số electron trong nguyên tử. D.  Chỉ có A là không chính xác. 

Câu 126.Câu 126.Câu 126.Câu 126. Cho dãy nguyên tố    F, Cl, Br, I . Độ âm điện của dãy nguyên tố biến đổi như thế nào theo 
chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử ? 
A.  Tăng. B.  Giảm. C.  Không thay đổi. D.  Vừa giảm vừa tăng. 

Câu 127.Câu 127.Câu 127.Câu 127. Độ âm điện của dãy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ): Na Z 11 ,Mg Z 12 ,Al Z 13 ,P Z 15 ,Cl Z 17= = = = =  biến đổi 

theo chiều nào sau đây ? 
A.  Tăng. B.  Giảm. C.  Không thay đổi. D.  Vừa giảm vừa tăng. 

Câu 128.Câu 128.Câu 128.Câu 128. Tính chất bazơ của dãy các hidroxit ( ) ( )  
2 3

: NaOH, Mg OH , Al OH  biến đổi theo chiều nào sau 

đây là đúng ? 
A.  Tăng. B.  Giảm. C.  Không thay đổi. D.  Vừa giảm vừa tăng. 

Câu 129.Câu 129.Câu 129.Câu 129. Tính chất axit của dãy các hidroxit   
2 3 2 4 4

: H SiO , H SO , HClO  biến đổi theo chiều nào sau đây ? 

A.  Tăng. B.  Giảm. C.  Không thay đổi. D.  Vừa giảm vừa tăng. 

Câu 130.Câu 130.Câu 130.Câu 130. Nguyên tố Cs trong nhóm IA được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện bởi vì trong số các 
nguyên tố không có tính phóng xạ, Cs là kim loại có 
A.  Giá thành rẻ, dễ kiếm. B.  Năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ nhất. 
C.  Bán kính nguyên tử nhỏ nhất. D.  Năng lượng ion hóa thứ nhất lớn nhất. 

Câu 131.Câu 131.Câu 131.Câu 131. Một nguyên tố nhóm VIA có tổng số hạt ( )p,n,e  trong nguyên tử bằng 24. Cấu hình electron 

nguyên tử của nguyên tố đó là 

A.  2 2 31s 2s 2p . B.  2 2 51s 2s 2p . C.  2 2 41s 2s 2p . D.  2 2 61s 2s 2p . 

Câu 132.Câu 132.Câu 132.Câu 132. Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân 
nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kì và các nhóm nào sau đây ? 
A.  Chu kì 2, các nhóm IIA và IIIA. B.  Chu kì 3, các nhóm IA và IIA. 
C.  Chu kì 2, các nhóm IIIA và IVA. D.  Chu kì 3, các nhóm IIA và IIIA. 

Câu 133.Câu 133.Câu 133.Câu 133. Cho ( )6, 4 g  hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, tác dụng hết với dung 

dịch HCl dư thu được ( ) ( )  đ4, 48 hidro kcl . Các kim loại đó là 
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A.  Be và Mg. B.  Mg và Ca. C.  Ca và Sr. D.  Sr và Ba. 

Câu 134.Câu 134.Câu 134.Câu 134. Cho ( )1, 44 g  hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó MO, có số mol bằng nhau, tác dụng hết 

với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng. Thể tích khí ( )đ
2

SO kc  thu được là ( )0,224 l . Cho biết 

hóa trị lớn nhất của M là II. 
a/  Kim loại M là 
A.  Zn. B.  Cu. C.  Mg. D.  Fe. 

b/  Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là 
A.  Ô 30, chu kì 4, nhóm IIB. B.  Ô 56, chu kì 4, nhóm VIIIB. 
C.  Ô 12, chu kì 3, nhóm IIA. D.  Ô 29, chu kì 4, nhóm IB. 

Câu 135.Câu 135.Câu 135.Câu 135. Ba nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là 

                    2 2 1 2 5X : ns Y : ns np Z : ns n  
Dựa vào cấu hình electron, hãy xác định kí hiệu, vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn ? Biết 
rằng n 3= . 
X là ……… thuộc ô ………. chu kì ……… nhóm. 
Y là ……… thuộc ô ………. chu kì ……… nhóm. 
Z là ……… thuộc ô ………. chu kì ……… nhóm. 

Câu 136.Câu 136.Câu 136.Câu 136. Chọn các từ và cụm từ thích hợp ( )a,b, c,d, f, g,h  cho sẵn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn 

sau đây : 
" Bảng tuần hoàn do nhà bác học người Nga Men–đê–lê–ép phát minh vào năm 1986, đã có vai 
trò rất quan trọng đối với sự phát triễn của hóa học và các ngành khoa học khác. Khi biết vị trí 

của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, ta có thể suy ra số lượng ( )...... 1 ...... và ( )...... 2 ......  

trong hạt nhân, ( )...... 3 ......  nguyên tử và số ( )...... 4 ......  ngoài cùng. Từ đó có thể suy ra 

( )...... 5 ......  hóa học cơ bản của nó ". 

a.  proton. b.  nơtron. c.  electron. d.  tính chất. 
e.  số hiệu. f.  hạt nhân. g.  số khối. h.  đặc điểm. 

Câu 137.Câu 137.Câu 137.Câu 137. Nguyên tố A có tổng số hạt ( )p,n,e  trong nguyên tử bằng 36. Vị trí của A trong bảng tuần 

hoàn là ở chu kì 3. Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, cho sẵn ( )  A,B,C hay D  vào các 

khoảng trống trong các câu sau đây 

●  Kí hiệu hóa học của nguyên tố A là ( )......... 1 . 

●  Cấu hình electron của A là ( )......... 2 . 

●  Công thức oxit cao nhất của A là ( )......... 3 . 

●  Công thức hidroxit cao nhất của A là ( )......... 4 . 

●  Tính chất hóa học cơ bản của hidroxit cao nhất của A là ( )......... 5 . 
 

Thứ tự A B C D 

( )1  Na Mg Al S 

( )2  2 2 6 21s 2s 2p 3s  2 2 6 2 31s 2s 2p 3s 3p  2 2 6 2 21s 2s 2p 3s 3p  2 2 6 2 11s 2s 2p 3s 3p  

( )3  2
SO  

2 3
Al O  MgO  

2
Na O  

( )4  ( )
3

Al OH  2 4
H SO  NaOH  ( )

2
Mg OH  

( )5  axit bazơ không tan kiềm lưỡng tính 
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Câu 138.Câu 138.Câu 138.Câu 138. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng hệ 
thống tuần hoàn, X có điện tích hạt nhân nhỏ hơn Y. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử 
của X và Y là 32. Vậy tên nguyên tố X và Y là 

A.  ( )Mg Z 12=  và ( )Ca Z 20= . B.  ( )Al Z 13=  và ( )K Z 19= . 

C.  ( )Si Z 14=  và ( )Ar Z 18= . D.  ( )Na Z 11=  và ( )Ga Z 21= . 

Câu 139.Câu 139.Câu 139.Câu 139. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau, Y ở nhóm V và ở trạng thái đơn chất X 
và Y có phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. 

●  Cấu hình electron của X là ( ).......... 1 . 

●  Công thức phân tử của đơn chất X là ( ).......... 2 . 

●  Công thức phân tử của dạng thù hình X là ( ).......... 3 . 

●  Cấu hình electron của Y là ( ).......... 4 . 

●  Các dạng thù hình thường gặp của Y là ( ).......... 5 . 

●  X và Y thuộc chu kì ( ).......... 6  trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
 

Thứ tự A B C D 

( )1  2 2 41s 2s 2p  2 2 31s 2s 2p  2 2 21s 2s 2p  2 2 51s 2s 2p  

( )2  3
O  

2
O  

8
S  

4
P  

( )3  8
S  

2
O  

4
P  

3
O  

( )4  2 2 6 2 21s 2s 2p 3s 3p  2 2 6 2 41s 2s 2p 3s 3p  2 2 6 2 31s 2s 2p 3s 3p  2 2 6 21s 2s 2p 3s  

 
 

( )5  

 
P đỏ – P trắng 

và P đen 

 
S đơn tà và S tà 

phương 

 

 
Oxi và ozon 

Kim cương – 
than chì – 
Fulleren – 

cacbon vô định 
hình 

 

( )6  
A thuộc chu kì 3 
và B thuộc chu 

kì 2 

A thuộc chu kì 2 
và B thuộc chu kì 

3 

A thuộc chu kì 3 
và B thuộc chu kì 

4 

A thuộc chu kì 4 
và B thuộc chu 

kì 5 
 

Câu 140.Câu 140.Câu 140.Câu 140. Chọn từ và cụm từ thích hợp ( )a,b, c,d, e, f, g,h, i, k, l,m  cho sẵn để điền vào chỗ trống trong 

các câu sau đây: 

●  Tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit biến đổi ( ).......... 1 .......... theo chiều tăng của điện 

tích hạt nhân. 

●  Trong một chu kì, tính kim loại của các nguyên tố hóa học ( ).......... 2 ..........  , tính phi kim 

( ).......... 3 ..........  theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

●  Độ âm điện đặc trưng cho khả năng ( ).......... 4 ..........  của nguyên tử nguyên tố đó trong 

phân tử. 

●  Nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là ( ).......... 5 .......... , nguyên tử có độ âm điện nhỏ nhất là 

( ).......... 6 ..........  

●  Số obitan nguyên tử ( )AO  trong 1 phân lớp s là ( )..... 7 ..... , trong một phân lớp p là 

( )..... 8 ..... , trong 1 phân lớp d là ( )..... 9 ..... , trong 1 phân lớp f là ( )..... 10 .....  



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
 

 

        PPPPaaaaggggeeee    ----    111100002222    ----                                                                                        """"AAAAllllllll    tttthhhheeee    fffflllloooowwwweeeerrrr    ooooffff    ttttoooommmmoooorrrrrrrroooowwww    aaaarrrreeee    iiiinnnn    tttthhhheeee    sssseeeeeeeekkkkssss    ooooffff    ttttooooddddaaaayyyy§§§§§§§§""""    

a.  F. b.  Fr. c.  1. d.  3. 
e.  5. f.  7. g.  tăng dần. h.  giảm dần. 
i.  tuần hoàn. j.  hút electron. k.  cho electron. l.  không thay đổi. 

Câu 141.Câu 141.Câu 141.Câu 141. Cấu hình electron của nguyên tố A là 2 2 6 2 51s 2s 2p 3s 3p , số nơtron trong hạt nhân là 18. Hãy 
điền đầy đủ các thông tin cho sẵn trong đoạn văn sau 

" Nguyên tố A thuộc chu kì ( ).......... 1 .......... , nhóm ( ).......... 2 ..........  Nguyên tố A là một 

( ).......... 3 ..........  có kí hiệu hóa học là ( ).......... 4 ..........  Trong các phản ứng hóa học, đơn 

chất A thể hiện tính ( ).......... 5 ..........  mạnh ". 

a.  VA. b.  VIIA. c.  5. d.  3. 

e.  35
17
Cl . f.  31

15
P . g.  phi kim. h.  kim loại. 

i.  oxi hóa. j.  khử. k.  khí hiếm. l.  lưỡng tính. 

Câu 142.Câu 142.Câu 142.Câu 142. Nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây có công thức oxit cao nhất ứng với công thức phân 
tử 

2 3
R O  ? 

A.  Mg. B.  Al. C.  Si. D.  P. 

Câu 143.Câu 143.Câu 143.Câu 143. Khi xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính chất nào sau 
đây không biến đổi tuần hoàn ? 
A.  Số khối.  B.  Số electron ngoài cùng. 
C.  Độ âm điện.  D.  Năng lượng ion hóa. 

Câu 144.Câu 144.Câu 144.Câu 144. Trong các câu sau đây, câu nào đúng thì đánh dấu  	  vào cột Đ, còn câu nào sai thì đánh dấu  
χ  vào cột S. 
 

STT Nội dung Đ S 

( )1  Bảng tuần hoàn gồm có 7 chu kì, trong đó 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.   

( )2  Bảng tuần hoàn gồm có 8 nhóm, số thứ tự nhóm bằng số e lớp ngoài cùng.   

( )3  Các nhóm A có số e lớp ngoài cùng bằng số thứ tự của nhóm.   

( )4  Các nguyên tố s, p thuộc về nhóm A.   

( )5  Các nguyên tố d, f thuộc về nhóm A hoặc các nhóm B.   

( )6  Số lớp e của nguyên tử và ion đều bằng số thứ tự của chu kì.   

 

( )7  
Các chu kì nhỏ ( )1,2,3  bao gồm các nguyên tố s, p và còn các chu kì lớn 

( )4,5,6,7  bao gồm các nguyên tố s, p, d, f. 

  

 
Câu 145.Câu 145.Câu 145.Câu 145. Một oxit có công thức 

2
X O  trong đó có tổng hạt của phân tử là 92 và số hạt mang điện nhiều 

hơn số hạt không mang điên là 28. Oxit đã cho là chất nào trong số các chất sau đây ? 
A.  Na2O. B.  K2O. C.  H2O. D.  N2O. 

Câu 146.Câu 146.Câu 146.Câu 146. Cho X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần 
hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử X và Y bằng 32. Vậy nguyên tố X và Y 
là những nguyên tố nào trong các nguyên tố sau 
A.  Na và K. B.  Mg và Ca. C.  K và Rb. D.  N và P. 

Câu 147.Câu 147.Câu 147.Câu 147. Theo qui luật biến đổi tính chất của các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì 
A.  Phi kim mạnh nhất là iốt. B.  Kim loại mạnh nhất là liti. 
C.  Phi kim mạnh nhất là oxi. D.  Phi kim mạnh nhất là flo. 



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
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Câu 148.Câu 148.Câu 148.Câu 148. Ghép đôi nội dung ở cột A với cột B để thành một khẳng định đúng 
 

STT A STT B 
 

( )1  
Trong một chu kì, theo chiều tăng 
của điện tích hạt nhân,  

 

( )a  
Tính phi kim giảm dần, tính kim loại 
tăng dần. 

 

( )2  Nguyên tố kim loại mạnh nhất (trừ 
nguyên tố phóng xạ) là 

 

( )b  

 

Flo ( )F . 

 

( )3  Nguyên tố phi kim mạnh nhất là 
 

( )c  Tính kim loại giảm dần, tính phi kim 
tăng dần. 

 

( )4  
Nhóm nguyên tố hóa học gồm các 
phi kim điển hình có cấu hình 
electron lớp ngoài cùng là 

 

( )d  

 

Xesi ( )Cs . 

 

( )5  
Nhóm nguyên tố hóa học gồm các 
kim loại điển hình có cấu hình 
electron lớp ngoài cùng là 

 

( )e  

 

2 5ns np  (n là số thứ tự của lớp electron 
ngoài cùng). 

 
( )6  

Nhóm nguyên tố hóa học gồm các 
nguyên tố khí hiếm có đặc điểm 
chung về cấu hình electron lớp 
ngoài cùng là 

 
( )f  

 

1ns  (n là số thứ tự của lớp electron 
ngoài cùng). 

 

( )7  Trong một nhóm A, theo chiều tăng 
của điện tích hạt nhân, 

 

( )g  
 

Đã bão hòa, bền vững. 

  

( )h  
2 6ns np  (n là số thứ tự của lớp electron 

ngoài cùng), do đó lớp electron lớp 
ngoài cùng đã bão hòa. 

 
Câu 149.Câu 149.Câu 149.Câu 149. Ghép đôi cấu hình electron ở cột A với kí hiệu nguyên tử hay ion ở cột B sao cho phù hợp 

 

STT A STT B 

( )1  2 2 61s 2s 2p  ( )a  Cl−  

( )2  2 2 6 2 31s 2s 2p 3s 3p  ( )b  Na+  

( )3  2 2 6 2 41s 2s 2p 3s 3p  ( )c  ( )Cl Z 17=  

( )4  2 2 6 2 6 61s 2s 2p 3s 3p 3d  ( )d  ( )S Z 16=  

( )5  2 2 6 2 6 51s 2s 2p 3s 3p 3d  ( )e  ( )Ca Z 20=  

( )6  2 2 6 2 6 10 11s 2s 2p 3s 3p 3d 4s  ( )f  ( )Cr Z 24=  

( )7  2 2 6 2 6 5 11s 2s 2p 3s 3p 3d 4s  ( )g  ( )K Z 19=  

( )8  2 2 6 2 6 11s 2s 2p 3s 3p 4s  ( )h  ( )Cu Z 29=  

( )9  2 2 6 2 6 21s 2s 2p 3s 3p 4s  ( )i  ( )Br Z 35=  

( )10  2 2 6 2 6 10 2 51s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p  ( )j  2Fe +  

 ( )k  3Fe +  

( )l  ( )Fe Z 26=  

 



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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Câu 150.Câu 150.Câu 150.Câu 150. Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại bằng dung dịch axit sunfuric đặc, nóng vừa đủ thu được 

( )2,24 l  khí ( )đ
2

SO kc . Cô cạn dung dịch thu được ( )120 g  muối khan. Công thức hóa học của 

oxit kim loại đã dùng trong thí nghiệm trên là 
A.  FeO. B.  Fe2O3. C.  Fe3O4. D.  Al2O3. 

Câu 151.Câu 151.Câu 151.Câu 151. Tính khử của các halogenua ( )HX X : F,Cl,Br, I  tăng dần theo dãy nào sau đây ? 

A.  HF < HCl < HBr < HI. B.  HCl < HF < HBr < HI. 
C.  HF < HI < HBr < HCl. D.  HI < HBr < HCl < HF. 

Câu 152.Câu 152.Câu 152.Câu 152. Nguyên tố hóa học A có cấu hình electron nguyên tử ở lớp ngoài cùng là ( ) 5 1n 1 d ns−  (trong 

đó n 4≥ ). Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là 
A.  Chu kì n, nhóm IB.  B.  Chu kì n, nhóm IA. 
C.  Chu kì n, nhóm VIB.  D.  Chu kì n, nhóm VIA. 

Câu 153.Câu 153.Câu 153.Câu 153. Nguyên tố ở vị trí nào trong bảng tuân hoàn có cấu hình electron hóa trị là 10 13d 4s  ? 
A.  Chu kì 4, nhóm IB.  B.  Chu kì 4, nhóm IA. 
C.  Chu kì 4, nhóm VIA.  D.  Chu kì 4, nhóm VIB. 

Câu 154.Câu 154.Câu 154.Câu 154. Dựa vào đặc điểm của lớp electron ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố, hãy đánh 
dấu  	  vào cột Đ (câu đúng), còn câu nào sai thì đánh dấu  χ  vào cột S. 
 

STT Nội dụng Đ S 

( )1  Các nguyên tử có 1,2,3 electron lớp ngoài cùng là các kim loại.   

( )2  Các nguyên tử có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng là các phi kim.   

( )3  Các kim loại có thể cho hoặc nhận thêm electron.   

( )4  Các phi kim có thể cho hoặc nhận thêm electron, nhưng nhận là chủ yếu.   

( )5  Các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng bão hòa là các khí hiếm.   

( )6  Các nguyên tử có 1 electron lớp ngoài cùng là những kim loại điển hình.   

( )7  Các nguyên tử có 7 electron lớp ngoài cùng là những phi kim điển hình.   

 
Câu 155.Câu 155.Câu 155.Câu 155. Ghép đôi các thông tin ở ba cột A B C− −  sao cho thích hợp nhất 

 

Nguyên tố Chu kì Nhóm Electron hóa trị 

( )B  

Cấu hình electron đầy đủ 

( )C  ( )A  

( )1 : Be  2  IIA  ( ) 5 1a : 4d 5s  ( ) 2 2 6 2 4: 1s 2s 2p 3s 3pα  

( )2 : S  3  VIA  ( ) 1 2b : 3d 4s  ( ) 2 2 6 2 6 5 2: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4sβ  

( )3 : Sc  4  IIIB  ( ) 2 4c : 3s 3p  ( ) 2 2 6 2 6 1 2: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4sδ  

( )4 : Mo  5  VIB  ( ) 2d : 2s  ( )φ 2 2 6 2 6 10 1: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s  

( )5 : Mn  4  VIIB  ( ) 10 1e : 3d 4s  ( )λ 2 2 6 2 6 10 2 6 5 1: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s  

( )6 : Cu  4  IB  ( ) 5 2g : 3d 4s  ( ) 2 2: 1s 2sµ  

 
Câu 156.Câu 156.Câu 156.Câu 156. Điền các thông tin cho sẵn ở các cột A, B, C hoặc D vào chỗ trống (từ 1 7→ ) trong những câu 

sau sao cho có nghĩa 



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
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Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học 
Lấy hóa chất 
" Khi mở nút lọ lấy hóa chất phải đặt ( )....... 1 .......  nút trên mặt bàn để đảm bảo độ tinh khiết 

của hóa chất và tránh làm dảy hóa chất ra bàn. Khi lấy hóa chất rắn phải dùng ( )....... 2 .......  

xúc hoặc kẹp, không cầm hóa chất bằng ( )....... 3 .......  Khi lấy hóa chất lỏng phải dùng 

( )....... 4 .......Khi rót hóa chất từ lọ này sang lọ khác phải dùng ( )....... 5 .......  Khi trộn hoặc hòa 

tan hóa chất trong cốc thủy tinh phải dùng ( )....... 6 .......  Tuyệt đối không được ( )....... 7 .......  

hóa chất hay ăn, uống trong phòng thí nghiệm hóa học ". 
 

STT A B C D 

( )1  Ngang Ngửa Úp Nghiêng 

( )2  Thìa Đũa Dĩa Dao 

( )3  Đũa Miệng Chân  Tay 

( )4  Nghiêng lọ thủy tinh để rót Thìa Ống hút nhỏ giọt Phễu 

( )5  Phễu Ống hút nhỏ giọt Ống đong Cốc thủy tinh 

( )6  Đũa thủy tinh Muôi thép Thìa nhôm Thìa inox 

( )7  Nung nóng Sờ Ngửi Nếm 
 

Câu 157.Câu 157.Câu 157.Câu 157. Cho các nguyên tố      
1 2 3 4 5 6

X , X , X , X , X , X  lần lượt có cấu hình electron nguyên tử như sau 

                                    2 2 6 2 2 2 6 2 6 1 2 2 6 2 6 2

1 2 3
X : 1s 2s 2p 3s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s

                        2 2 6 2 5 2 2 6 2 6 6 2 2 2 6 2 1

4 5 6
X : 1s 2s 2p 3s 3p X : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p  

Trong các nhóm nguyên tố sau, nhóm các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ là 
A.    

1 4 6
X , X , X . B.    

2 3 6
X , X , X . C.   

3 4
X , X . D.    

1 2 6
X , X , X . 

Câu 158.Câu 158.Câu 158.Câu 158. Cho các nguyên tố      
1 2 3 4 5 6

X , X , X , X , X , X  lần lượt có cấu hình electron nguyên tử như sau 

                                    2 2 6 2 2 2 6 2 6 1 2 2 6 2 6 2

1 2 3
X : 1s 2s 2p 3s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s

                        2 2 6 2 5 2 2 6 2 6 6 2 2 2 6 2 1

4 5 6
X : 1s 2s 2p 3s 3p X : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p  

Nhóm các nguyên tố kim loại là 
A.  

1 2 3 5 6
X ,X ,X ,X ,X . B.  

1 2 3
X ,X ,X . C.  

2 3 5
X ,X ,X . D.  Tất cả. 

Câu 159.Câu 159.Câu 159.Câu 159. Cho các nguyên tố      
1 2 3 4 5 6

X , X , X , X , X , X  lần lượt có cấu hình electron nguyên tử như sau 

                                    2 2 6 2 2 2 6 2 6 1 2 2 6 2 6 2

1 2 3
X : 1s 2s 2p 3s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s

                        2 2 6 2 5 2 2 6 2 6 6 2 2 2 6 2 1

4 5 6
X : 1s 2s 2p 3s 3p X : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p  

Trong các nhóm nguyên tố sau, nhóm các nguyên tố tạo ra ion tự do có cấu hình electron giống 
nhau là 
A.  

1 2 6
X ,X ,X . B.  

2 3 4
X ,X ,X . C.  

2 3 5
X ,X ,X . D.  

2 3 6
X ,X ,X . 

Câu 160.Câu 160.Câu 160.Câu 160. Cho các nguyên tố      
1 2 3 4 5 6

X , X , X , X , X , X  lần lượt có cấu hình electron nguyên tử như sau 

                                    2 2 6 2 2 2 6 2 6 1 2 2 6 2 6 2

1 2 3
X : 1s 2s 2p 3s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p 4s

                        2 2 6 2 5 2 2 6 2 6 6 2 2 2 6 2 1

4 5 6
X : 1s 2s 2p 3s 3p X : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s X : 1s 2s 2p 3s 3p  
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Trong các nhóm sau, nhóm các nguyên tố nào thuộc cùng một nhóm A là 
A.  

1 2 6
X ,X ,X . B.  

2 5
X ,X . C.  

1 3
X ,X . D.  

1 3 5
X ,X ,X . 

Câu 161.Câu 161.Câu 161.Câu 161. Cho ion 2X +  có cấu hình electron 2 2 6: 1s 2s 2p . Vậy X thuộc 
A.  Chu kì 3, nhóm IIA.  B.  Chu kì 2, nhóm VIA. 
C.  Chu kì 4, nhóm VIIA. D.  Chu kì 4, nhóm IIA. 

Câu 162.Câu 162.Câu 162.Câu 162. Cho ion 2Y −  có cấu hình electron 2 2 6 2 6: 1s 2s 2p 3s 3p . Vậy Y thuộc 
A.  Chu kì 3, nhóm VIIA. B.  Chu kì 3, nhóm VIA. 
C.  Chu kì 4, nhóm IA.  D.  Chu kì 4, nhóm IIA. 

Câu 163.Câu 163.Câu 163.Câu 163. Ion 2X −  có tổng số hạt mang điện là 34. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 
A.  Chu kì 2, nhóm VIIA. B.  Chu kì 3, nhóm VIIIA. 
C.  Chu kì 3, nhóm VIA.  D.  Chu kì 3, nhóm VIIA. 

Câu 164.Câu 164.Câu 164.Câu 164. Dãy các vi hạt được sắp xếp theo chiều giảm bán kính là 

A.  2Ne Na Mg+ +> > .  B.  2Na Ne Mg+ +> > . 

C.  2Na Mg Ne+ +> > .  D.  2Mg Na Ne+ +> > . 

Câu 165.Câu 165.Câu 165.Câu 165. Cấu hình electron của ion 
19
K+  là 

A.  2 2 6 2 51s 2s 2p 3s 3p .  B.  2 2 6 2 61s 2s 2p 3s 3p . 

C.  2 2 6 2 6 11s 2s 2p 3s 3p 4s .  D.  2 2 6 2 6 21s 2s 2p 3s 3p 4s . 

Câu 166.Câu 166.Câu 166.Câu 166. Cấu hình electron của ion 2

26
Fe +  là 

A.  2 2 6 2 6 61s 2s 2p 3s 3p 3d . B.  2 2 6 2 61s 2s 2p 3s 3p . 

C.  2 2 6 2 6 5 11s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . D.  2 2 6 2 6 4 21s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . 

Câu 167.Câu 167.Câu 167.Câu 167. Cấu hình electron của ion 3

26
Fe +  là 

A.  2 2 6 6 51s 2s 2p 3p 3d .  B.  2 2 6 61s 2s 2p 3p . 

C.  2 2 6 6 3 21s 2s 2p 3p 3d 4s . D.  2 2 6 6 4 11s 2s 2p 3p 3d 4s . 

Câu 168.Câu 168.Câu 168.Câu 168. Cấu hình electron của ion 2

29
Cu +  là 

A.  2 2 6 2 6 6 21s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . B.  2 2 6 2 6 81s 2s 2p 3s 3p 3d . 

C.  2 2 6 2 6 7 11s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . D.  2 2 6 2 61s 2s 2p 3s 3p . 

Câu 169.Câu 169.Câu 169.Câu 169. Mỗi chu kì nào cũng bắt đầu từ một ........................  và kết thúc bằng một ........................ . 
Trong dấu ............  lần lượt là các từ 
A.  Kim loại kiềm thổ; halogen. B.  Kim loại kiềm; halogen. 
C.  Kim loại kiềm thổ; khí hiếm. D.  Kim loại kiềm; khí hiếm. 

Câu 170.Câu 170.Câu 170.Câu 170. Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R có thể là 

A.  
12
Mg . B.  

7
N . C.  

6
C . D.  

17
Cl . 

Câu 171.Câu 171.Câu 171.Câu 171. Cho các nguyên tố:    
6 7 19 20
X, A, Q, M . Nhận xét nào sau đây đúng ? 

A.  X thuộc nhóm VA.  B.  A và M thuộc nhóm IIA. 
C.  M thuộc nhóm IIB.  D.  Q thuộc nhóm IA. 

Câu 172.Câu 172.Câu 172.Câu 172. Cho các hình vẽ sau, mỗi hình cầu là 1 trong các nguyên tử  Na, Mg, Al, K 

       .  Trong đó a, b, c, d lần lượt theo thứ tự sẽ là 
a             b           c        d 
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A.  Na, Mg, Al, K.  B.  K, Na, Mg, Al. 
C.  Al, Mg, Na, K.  D.  K, Al, Mg, Na. 

Câu 173.Câu 173.Câu 173.Câu 173. Cho các nguyên tử a, b, c, d thuộc nhóm IA có bán kính trung bình như hình vẽ dưới đây 

       .  Năng lượng ion hóa I1 tăng dần theo thứ tự là 

A.  a < b < c < d. B.  d < c < b < a. C.  a < c < b < d. D.  d < b < c < a. 

Câu 174.Câu 174.Câu 174.Câu 174. Cho nguyên tử của nguyên tố X có cấu tạo như hình vẽ bên 
Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là 
A.  Ô số 7, chu kì 2, nhóm VIIA. 
B.  Ô số 7, chu kì 2, nhóm VA. 
C.  Ô số 5, chu kì 2, nhóm VA. 
D.  Ô số 5, chu kì 7, nhóm VIIA. 

Câu 175.Câu 175.Câu 175.Câu 175. Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích 2+ có cấu tạo như hình bên 
Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 
A.  Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA. 
B.  Ô số 12, chu kì 3, nhóm VIIIA. 
C.  Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA.  
D.  Ô số 10, chu kì 2, nhóm IIA. 

Câu 176.Câu 176.Câu 176.Câu 176. X −2 , Y − , Z + và T +2  là các ion có cấu hình electron giống cấu hình e của Ar. Kết luận nào dưới 

đây là đúng ? 
A.  Bán kính của các ion X −2 , Y − , Z + và T +2 là bằng nhau. 

B.  Bán kính nguyên tử tăng dần theo trật tự RY < RX < RT < RZ. 
C.  Hydroxit tương ứng với hóa trị cao nhất của X có lực axit mạnh hơn của Y. 
D.  Hydroxit tương ứng với hóa trị cao nhất của T có lực bazơ mạnh hơn của Z. 

Câu 177.Câu 177.Câu 177.Câu 177. Hoà tan hoàn toàn ( )2,9 g  hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu ( )500 ml dung 

dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M  và 0,224  lít khí ( )đ
2

H ktc . Kim loại M là 

A.  Ca. B.  Na.  C.  K. D.  Ba. 

Câu 178.Câu 178.Câu 178.Câu 178. Hòa tan hoàn toàn ( )1,08 g  hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp vào nước, thu được

( )0,448 l  H2 ( )đktc . 

a/  Hai kim loại kiềm này là 
A.  Na và K. B.  Li và Na. C.  K và Rb. D.  Cs và Rb. 

b/  Phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là 
A.  63,9%  và 36,1% . B.  60%  và 40% . C.  50%  và 50% . D.   75%  và 25% . 

Câu 179.Câu 179.Câu 179.Câu 179. Hãy ghép nội dụng của cột A tương ứng với cột B để được một suy luận đúng 
 

 

Cột A 
X thuộc chu kì 3 
và thuộc nhóm: 

 

Cột B 
Công thức oxit cao nhất – hidroxit tương 

ứng – hợp chất với hidro của X 

( )1  VIA  ( )a  2
X O XOH XH− −  

( )2  IA  ( )b  2 2 3 4
XO H XO XH− −  

( )3  VIIA  ( )c  3 2 4 2
XO H XO H X− −  

 ( )d  2 7 4
X O HXO HX− −  

a             b           c        d 
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Câu 180.Câu 180.Câu 180.Câu 180. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức tổng quát là 
2 5

R O , hợp chất của nó với hidro có 

thành phần khối lượng là  %R 82,35%, %H 17,65%= = . Nguyên tố R là 
A.  Photpho. B.  Nitơ. C.  Assen. D.  Antimoan. 

Câu 181.Câu 181.Câu 181.Câu 181. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức tổng quát là 
4

RH , oxit cao nhất của 

nguyên tố này chứa 53,3%  oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là 
A.  Cacbon. B.  Chì. C.  Thiếc. D.  Silic. 

Câu 182.Câu 182.Câu 182.Câu 182. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức RH2. Trong oxit cao nhất, R chiếm 
40%  khối lượng. Vậy R là 
A.  S. B.  Se. C.  N. D.  Ca. 

Câu 183.Câu 183.Câu 183.Câu 183. Hợp chất hidrua của Y là YH. Trong công thức oxit cao nhất, Y chiếm 46,67%  về khối lượng. 
Vậy Y là 
A.  Li. B.  Na. C.  K. D.  Rb. 

Câu 184.Câu 184.Câu 184.Câu 184. Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A. Tỉ lệ giữa thành phần %  nguyên tố R trong oxit cao 
nhất và %  nguyên tố R trong hợp chất khí với hidro là 0,5955 . Khối lượng mol nguyên tử và 
tên gọi của R lần lượt là 
A.  80 Brom− . B.  35,5 Clo− . C.  14 Nito− . D.  12 Cacbon− . 

Câu 185.Câu 185.Câu 185.Câu 185. Nguyên tố X thuộc nhóm VIA. Tỉ số giữa thành phần %  oxi trong oxit cao nhất của X và thành 

phần %  nguyên tố hidro trong hợp chất khí với hidro của X là 
51

5
. Vậy X là 

A.  S. B.  Se. C.  Te. D.  N. 

Câu 186.Câu 186.Câu 186.Câu 186. Một oxit X của một nguyên tố ở nhóm VIA trong bảng tuần hoàn có tỉ khối so với metan 

( )  
4

4 X
CH

CH d 4= . Công thức hóa học của X là 

A.  
3

SO . B.  
3

SeO . C.  
2

SO . D.  
2

TeO . 

Câu 187.Câu 187.Câu 187.Câu 187. X là oxit của nguyên tố R thuộc phân nhóm chính nhóm IV. Tỉ khối hơi của X với hidro là 22. 
Vậy công thức thức hóa học của X là 
A.  CO2. B.  SiO2. C.  PbO2. D.  SO2. 

Câu 188.Câu 188.Câu 188.Câu 188. Y là hidroxit của nguyên tố M thuộc phân nhóm chính nhóm I hoặc nhóm II hoặc nhóm III. 

Cho ( )80 g  dung dịch 5%  của Y tác dụng hết với HCl, rồi cô cạn thì thu được ( )5, 85 g  muối 

khan. Vậy Y là 
A.  NaOH. B.  KOH. C.  LiOH. D.  RbOH. 

Câu 189.Câu 189.Câu 189.Câu 189. Khi cho 0,6gam một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với nước thì thu được 

( )0,336 l  H2 ( )đktc . Tên của kim loại là 

A.  Canxi. B.  Beri. C.  Magie. D.  Bari. 

Câu 190.Câu 190.Câu 190.Câu 190. Hòa tan ( )0, 45 g  một kim loại M trong dung dịch HCl, rồi cô cạn thì thu được ( )2,225 g  muối 

khan. Kim loại M là 
A.  Nhôm. B.  Sắt. C.  Đồng. D.  Kẽm. 

Câu 191.Câu 191.Câu 191.Câu 191. Cho ( )9, 86 g  nguyên tố A cháy trong oxi thu được hợp chất B. Hòa tan B vào nước được dung 

dịch C. Để trung hòa dung dịch C cần ( )200 g  dung dịch  HCl 9% . Vậy A, B, C lần lượt là 

A.  ( )  
2

Ca, CaO, Ca OH . B.  ( )  
2

Mg, MgO, Mg OH . 

C.  ( )  
2

Ba, BaO, Ba OH . D.    
2

Na, Na O, NaOH . 
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Câu 192.Câu 192.Câu 192.Câu 192. Cho ( )24,4 g  hỗn hợp gồm  
2 3 2 3

Na CO , K CO  tác dụng vừa đủ với dung dịch 
2

BaCl . Sau phản 

ứng thu được ( )39, 4 g  kết tủa. Lọc, tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được ( )m g  muối clorua 

khan. Vậy m có giá trị là bao nhiêu ? 

A.  ( )26,6 g . B.  ( )27,6 g . C.  ( )26,7 g . D.  ( )25,6 g . 

Câu 193.Câu 193.Câu 193.Câu 193. Hòa tan ( )5,94 g  hỗn hợp hai muối clorua của kim loại X và Y thuộc phân nhóm chính nhóm II 

vào nước được ( )100 ml  dung dịch Z. Để làm kết tủa hết ion Cl−  có trong dung dịch Z, người 

ta cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch bạc nitrat ( )3AgNO  thu được ( )17,22 g  kết tủa. Lọc 

bỏ kết tủa thu được dung dịch M. Cô cạn M được ( )m g  muối khan. Vậy giá trị m là 

A.  ( )9,10 g . B.  ( )9,12 g . C.  ( )9,20 g . D.  ( )9,21 g . 

Câu 194.Câu 194.Câu 194.Câu 194. Hòa toan hoàn toàn ( )10, 00 g  hỗn hợp hai kim loại đều đứng trước hidro trong dãy hoạt động 

hóa học trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra ( )2,24 l  khí hidro ( )đktc . Cô cạn dung dịch thu 

được ( )m g  muối khan. Vậy giá trị của m là 

A.  ( )15,10 gam . B.  ( )16,10 gam . C.  ( )17,10 gam . D.  ( )18,10 gam . 

Câu 195.Câu 195.Câu 195.Câu 195. Hòa tan ( )9,14 gam  hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 

( )7,84 l  khí X ( )đktc  và ( )2,54 gam  chất rắn Y và dung dịch Z. cô cạn dung dịch Z thu được 

( )m gam  muối khan. Vậy giá trị của m là 

A.  ( )34,15 gam . B.  ( )35,14 gam . C.  ( )31, 45 gam . D.  ( )32, 45 gam . 

Câu 196.Câu 196.Câu 196.Câu 196. Nguyên tố M có công thức hợp chất khí với hiđro là MH4. Cho ( )8, 8 g  oxit cao nhất của M tác 

dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được ( )21,2 g  một muối trung hoà. Khối lượng 

nguyên tử của M là 
A.  12. B.  28. C.  14.  D.  31. 

Câu 197.Câu 197.Câu 197.Câu 197. Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt 
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) 
trong bảng tuần hoàn là 
A.  Na, chu kì 3, nhóm IA. B.  Mg, chu kì 3, nhóm IIA. 
C.  F, chu kì 2, nhóm VIIA. D.  Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA. 

Câu 198.Câu 198.Câu 198.Câu 198. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hiđro (không có 
thêm nguyên tố khác) có 5,882% hiđro về khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây ? 
A.  Oxi (Z=8).  B.  Lưu huỳnh (Z=16). 
C.  Crom (Z=24).  D.  Selen (Z=34). 

Câu 199.Câu 199.Câu 199.Câu 199. Ba nguyên tố A (Z=11), B (Z=12), D (Z=13) có hiđroxit tương ứng là X, Y, T. Chiều tăng dần 
tính bazơ của các hiđroxit này là 
A.  X, Y, T. B. X,  T, Y. C.  T, X, Y. D. T, Y, X 

Câu 200.Câu 200.Câu 200.Câu 200. Oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc phân nhóm chính nhóm VII có tỉ lệ khối lượng 

nguyên tố 
R O

M : M 7,1 : 11,2= . Hòa tan ( )36, 4 g  hỗn hợp A gồm Fe và 
3

MgCO  vào 

( )800 ml  dung dịch  HR 2M  dư thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với 

hidro bằng 13,6 . Vậy tên R, khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A, nồng độ mol/l của dung 
dịch X và phần trăm theo thể tích của hỗn hợp Y là: 



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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A. ( ) ( )       
3 2 2

Fe MgCO H CO
Cl; m 11,2 g ; m 25,2 g ; 0,75M; 0,25M; 0,375M; V 40%; V 60%= = = = . 

B. ( ) ( )       
3 2 2

Fe MgCO H CO
Cl; m 25,2 g ; m 11,2 g ; 0,75M; 0,25M; 0,375M; V 40%; V 60%= = = = . 

C. ( ) ( )       
3 2 2

Fe MgCO CO H
Cl; m 11,2 g ; m 22,5 g ; 0,75M; 0,25M; 0,375M; V 60%; V 40%= = = = . 

D. ( ) ( )       
3 2 2

Fe MgCO H CO
Cl; m 21,1 g ; m 25,2 g ; 0,75M; 0,25M; 0,375M; V 50%; V 50%= = = = . 

 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
61.C 62.D 63.C 64.C 65.B 66.B 67.B 68.A 69.A 70.A 
71.B 72.B 73.C 74.D 75.D 76.D 77.D 78.D 79.B 80.C 
81.D 82.D 83.B 84.A 85.B 86.B 87.D 88.D 89.A 90.B 
91.A 92.A 93.C 94.A 95.A 96.A 97.B 98.A 99.A 100.D 

101.A 102.C 103.B 104.C 105.A 106.B 107.B 108.C 109.C 110.B 
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 
121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 
131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 
141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 
151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 
161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 
171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 
181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 
191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t)    
Bài	1Bài	1Bài	1Bài	1.  Điện tích hạt nhân của các nguyên tử X, Y lần lượt là  16, 26 . 
 a/  Viết cấu hình electron của X, Y ? 
 b/  Xác định vị trí (ô thứ mấy ? Chu kỳ ? Nhóm ?) của X, Y trong bảng tuần hoàn ? Giải thích ? 
Bài	2Bài	2Bài	2Bài	2.  Tổng các loại hạt trong một nguyên tử của nguyên tố Y là 52. 

 a/  Tìm số proton, nơtron, electron trong nguyên tử ? Cho biết Y thuộc nhóm ( )VII A . 

 b/  Tìm số khối A của Y ? 
Bài	3Bài	3Bài	3Bài	3.  Cho các nguyên tố sau 

 ●   A ở chu kì 3, nhóm ( )VII A . 

 ●   B ở chu kì 2, có 6 electron lớp ngoài cùng. 
 ●   B và C là hai nguyên tố cùng nhóm, ở hai chu kì kế tiếp nhau. 
 a/  Viết cấu hình electron và xác định tên A, B, C ? 
 b/  Sắp xếp theo chiều tính phi kim giảm dần ? 
 c/  Viết công thức oxit và hidroxit tương ứng của C ? 
Bài	4Bài	4Bài	4Bài	4.  Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Trong hợp chất của nó với hidro có 17,647%  hidrô về 

khối lượng. Xác định tên nguyên tố đó ? 

Bài	5Bài	5Bài	5Bài	5.  Cho ( )7,8 g  một kim loại kiềm tác dụng hoàn toàn với H2O thu được ( )2,24 l  khí H2 ( )đ.k.c . 

 a/  Xác định tên kim loại trên ? 

 b/  Xác định thể tích khí oxi ( )đ.k.c  cần để phản ứng đủ với lượng kim loại nói trên ? 

 
 
 

(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
Bài	1Bài	1Bài	1Bài	1.  Điện tích hạt nhân của nguyên tử X, Y lần lượt là  15, 27 . 
 a/  Viết cấu hình electron của X, Y ? 
 b/  Xác định vị trí của X, Y trong bảng hệ thống tuần hoàn ? Giải thích ? 
 c/  Xác định số electron hóa trị của X và Y ? 
Bài	2Bài	2Bài	2Bài	2.  Tổng các loại hạt trong một nguyên tử của nguyên tố Y là 58. 

 a/  Tìm số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử ? Cho biết Y thuộc nhóm ( )I A . 

 b/  Tìm số khối A của Y ? 
Bài	3Bài	3Bài	3Bài	3.  Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là    11, 12, 13, 14  
 a/  Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn ? 
 b/  Sắp xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần ? 
 c/  Viết công thức oxit và hidroxit tương ứng (nếu có) của các nguyên tố A, B, C, D ? 
Bài	4Bài	4Bài	4Bài	4.  Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố 

oxi chiếm 74,07%  về khối lượng. Xác định nguyên tố đó ? 

Bài	5Bài	5Bài	5Bài	5.  Cho ( )9,2 g  một kim loại kiềm tác dụng hoàn toàn với nước dư, thu được ( )4,48 l  khí H2 ( )đ.k.c . 

 a/  Xác định tên kim loại ? 
 b/  Tính thể tích khí O2 (đkc) cần để phản ứng đủ với lượng kim loại nói trên ? 

 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	00001111				
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
Bài	1Bài	1Bài	1Bài	1.  Xác định vị trí của các nguyên tố sau trong bảng hệ thống tuần hoàn 
 ●   A có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p5. 
 ●   B có 2 lớp electron, B là khí hiếm. 
 ●   B và C là hai nguyên tố cùng chu kì, hai nhóm kế tiếp nhau. 
Bài	2Bài	2Bài	2Bài	2.  Cho A và B là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, tổng điện tích 

hạt nhân của hai nguyên tố là 27. 
 a/  Định tên A và B ? 
 b/  So sánh tính chất của A và B ? 
 c/  Viết công thức oxit cao nhất, hidroxit tương ứng của A, B ? 
Bài	3Bài	3Bài	3Bài	3.  Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Hợp chất với hidro của nguyên tố đó là chất khí chứa 

8,82%  hidro theo khối lượng. Tìm tên nguyên tố ? 

Bài	4Bài	4Bài	4Bài	4.  Tổng số hạt của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm ( )VI A  là 48. Xác định tên nguyên tố đó ? 

Bài	5Bài	5Bài	5Bài	5.  Hòa tan hoàn toàn ( )9,3 g  hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng hệ 

thống tuần hoàn bằng dung dịch HCl. Sau phản ứng, thấy thoát ra ( )3,36 l  khí H2 ( )đ.k.c . 

 a/  Định tên hai kim loại  ? 
 b/  Tính thể tích dung dịch HCl 0,2M cần dùng ? 

 
 
 

(((((Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
Bài	1Bài	1Bài	1Bài	1.  Cho các nguyên tố sau ( ) ( ) A Z 16 , B Z 20= = . 

 a/  Xác định vị trí của A, B trong bảng hệ thống tuần hoàn ? Giải thích ? 
 b/  Viết công thức của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của A, B ? 

Bài	2Bài	2Bài	2Bài	2.  Cho các nguyên tố ( ) ( ) ( ) ( )   Na Z 11 , K Z 19 , Be Z 4 , Li Z 3= = = = . Hãy xếp theo chiều giảm 

dần tính kim loại  ? Giải thích ? Viết công thức hidroxit tương ứng và xếp các hidroxit ấy theo 
chiều giảm dần tính bazơ ? 

Bài	3Bài	3Bài	3Bài	3.  Viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tố và cho biết vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn, biết: 
 a/  X có 16 nơtron, 16 proton (có xác định tên X). 
 b/  Y có 17 electron ở lớp vỏ nguyên tử và hạt nhân có 18 nơtron (có xác định tên Y). 
Bài	4Bài	4Bài	4Bài	4.  Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có dạng RH3. Oxit cao nhất của R chứa 56,34%  oxi về 

khối lượng. 
 a/  Xác định tên R ? Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng ? 

 b/  Cho ( )8,52 g  oxit trên vào nước. Tính khối lượng sản phẩm thu được ? 

Bài	5Bài	5Bài	5Bài	5.  Cho ( )11,2 g  hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào 

( )200 ml  nước thì thu được ( )4,48 l  khí ( )đ.k.c  và dung dịch E. 

 a/  Xác định tên hai kim loại  ? 
 b/  Tính %  khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu ? 

 c/  Để trung hòa dung dịch E cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 ( )  /10% D 0,98 g m= l  ? 
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
Bài	1Bài	1Bài	1Bài	1.  Cho các nguyênt tố hóa học sau:   23 28 31

11 14 15
Na, Si, P . 

 a/  Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? Giải thích ? 
 b/  Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần tính kim loại ? 
 c/  Viết công thức hidroxit của các nguyên tố trên ? Sắp xếp theo chiều giảm dần tính bazơ ? 

Bài	2Bài	2Bài	2Bài	2.  Tổng số hạt của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm ( )VI A  là 48. Xác định tên nguyên tố đó ? 

Bài	3Bài	3Bài	3Bài	3.  X là một nguyên tố nhóm A có 6 electron lớp ngoài cùng. Hợp chất X với hidro chứa 11,11%  
hidro về khối lượng. Tìm X ? 

Bài	4Bài	4Bài	4Bài	4.  Khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tử Ne bằng ( )đ20,18 .v.C  và Ne có hai đồng vị có số 

khối lần lượt là 20 và 22. Tính %  số nguyên tử của mỗi đồng vị ? 

Bài	5Bài	5Bài	5Bài	5.  Cho nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 26. Viết cầu hình electron của  2 3M , M+ +  ? 
BàiBàiBàiBài				6666.  Hai nguyên tố A, B có tổng điện tích hạt nhân là 32. 
 a/  Định tên A, B ? Biết rằng A, B là hai nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A. 

b/  Cho ( )8,8 g  hỗn hợp gồm A, B vào nước dư. Sau phản ứng thu được ( )2,24 l  khí ( )đ.k.c . Xác  

 định thành phần %  khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu ? 

 
 
 

(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
Bài	1Bài	1Bài	1Bài	1.  Cho các nguyên tố:   

12 19 20
A, B, D . 

a/  Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố, xác định vị trí, tính chất của các nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn ? Giải thích ? 

b/  So sánh tính kim loại của các nguyên tố ? Từ đó suy ra tính bazơ của các oxit và hidroxit tương 
ứng của chúng ? 

Bài	2Bài	2Bài	2Bài	2.  Nguyên tố X có tổng số hạt là 46. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 
hạt. Định tên X ? Viết cấu hình và cho biết vị trí của nó trong bảng tuần hoàn ? 

Bài	3Bài	3Bài	3Bài	3.  Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng RO3. Trong hợp chất khí với hidro thì R chiếm 94,17%  
khối lượng. Xác định tên R ? 

Bài	4Bài	4Bài	4Bài	4.  Viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tố và cho biết vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn, biết 
 a/  X có 11 proton và 12 nơtron. 
 b/  Y có 34 hạt mang điện và 18 hạt không mang điện. 

Bài	5Bài	5Bài	5Bài	5.  Khối lượng nguyên tử trung bình của Brom là ( )đ79,91 .v.C . Biết rằng Brom có hai đồng vị và 

đồng vị thứ nhất là 79
35
Br  chiếm 54,5% . Xác định đồng vị thứ hai ? 

Bài	6Bài	6Bài	6Bài	6.  Hòa tan hoàn toàn ( )3,4 g  hỗn hợp hai kim loại A và B và dung dịch axit clohidric dư. Sau phản 

ứng thu được ( )2,8 l  khí ( )đ.k.c . 

 a/  Xác định tên hai kim loại, biết chúng ở hai chu kì liên tiếp của nhóm ( )II A  ? 

 b/  Xác định thành phần %  khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu ? 
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Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								T4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Điều khẳng định nào sau đây không đúng ? 
 A.  Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp vào một chu kì. 
 B.  Các nguyên tố có cùng số phân lớp được xếp vào một nhóm. 
 C.  Các nguyên tố có cùng số electron ngoài cùng được xếp vào một nhóm. 
 D.  Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được xếp theo thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Cation 3X +  và  2anion Y −  đều có electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X và Y trong 
bảng hệ thống tuần hoàn là 

 A.  X ở ô 13, chu kì 3, nhóm ( )III A  và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm ( )VI A . 

 B.  X ở ô 12, chu kì 3, nhóm ( )II A  và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm ( )VI A . 

 C.  X ở ô 13, chu kì 3, nhóm ( )III A  và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm ( )VII A . 

 A.  X ở ô 12, chu kì 3, nhóm ( )II A  và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm ( )VII A . 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Nguyên tố có cấu hình nguyên tử là 1s22s22p1 có vị trí trong bảng tuần hoàn là 
 A.  Nhóm IIA, chu kì 3. B.  Nhóm IIA, chu kì 2. 
 C.  Nhóm IIIA, chu kì 2. D.  Nhóm IIA, chu kì 3. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Dãy các nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng điện tích hạt nhân 
 A.     K, Na, Cl, Fe . B.     Al, Br, P, H . 
 C.     C, O, Na, Mg . D.     O, S, Br, F . 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Trong một chu kì, tính kim loại của các nguyên tố là 
 A.  Tăng dần. B.  Giảm dần. 
 C.  Không thay đổi. D.  Chưa xác định được. 

Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết 
 A.  Số proton. B.  Số khối. 
 C.  Số thứ tự chu kì. D.  Cả A và B. 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Nguyên tử nguyên tố A có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p2. Vị trí của A trong bảng 
tuần hoàn là 

 A.  Chu kì 3, nhóm IVA. B.  Chu kì 2, nhóm IVA. 
 C.  Chu kì 2, nhóm IIA. D.  Chu kì 3, nhóm IIA. 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Điện tích hạt nhân của các nguyên tử nguyên tố nhóm IIA là  
 A.  1+ . B.  2+ . C.  1+ . D.  2+ . 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								T6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmW				

Câu	9Câu	9Câu	9Câu	9.    Ion 2M +  có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s22p6. 
a/  Hãy viết cấu hình electron của M và cho biết M thuộc chu kì nào ? Nhóm nào và là nguyên tố 

gì trong bảng tuần hoàn ? 
b/  Cho 2,84g hỗn hợp X gồm CaCO3 và MCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra  

 672ml khí CO2 ( )đ.k.c . Tính phần trăm khối lượng của 2 muối trên trong hỗn hợp X ? 

Câu	10Câu	10Câu	10Câu	10.  Cho A và B là hai nguyên tố thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A trong bảng hệ 
thống tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 32. Xác định vị trí của  

				 chúng trong bảng tuần hoàn ? 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	07070707				



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
 

 

""""CCCCầầầầnnnn    cccc••••    bbbb••••    tttthhhh““““nnnngggg    mmmmiiiinnnnhhhh§§§§§§§§§§§§§§§§""""                                                                                        PPPPaaaaggggeeee    ----    111111115555    ----    

 
 
 

(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								T4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Những tính chất nào sau đây của nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của 
điện tích hạt nhân 

 A.  Tính kim loại, phi kim. B.  Điện tích hạt nhân. 
 C.  Bán kính nguyên tử.  D.  Tất cả đều đúng. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Số thứ tự chu kì của nguyên tố mà nguyên tử có tất cả 15 electron là 
 A.  1. B.  2. C.  3. D.  4. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Các nguyên tử và ion   2Ca , Cl , Ar+ −  có đặc điểm chung là 
 A.  Cùng một chu kì. B.  Cùng một nhóm. 
 C.  Cùng số electron. D.  Cùng số proton. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Nguyên tử của các nguyên tố nào trong các nguyên tử sau luôn cho 2 electron trong các phản 
ứng hóa học 

 A.  ( )Na Z 11= . B.  ( )Mg Z 12= . C.  ( )Al Z 13= . D.  ( )Si Z 14= . 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Các nguyên tử trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung sau đây: 
 A.  Số electron ngoài cùng. B.  Số lớp electron. 
 C.  Số electron.  D.  Số proton. 

Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Dãy các nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim và giảm dần tính 
kim loại ? 

 A.  Ca, Al, Mg, Cl. B.  Na, Mg, Si, Cl. C.  Mg, S, Li, Br. D.  N, Ne, O, Cl. 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Cho các nguyên tố: ( ) ( ) ( ) ( )   X Z 10 , Y Z 15 , N Z 18 , M Z 20= = = = . Các nguyên tố khí hiềm 

là 
 A.  X và Y. B.  X và M. C.  Y và N. D.  X và N. 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của X trong 
bảng tuần hoàn là 

 A.  Chu kì 3, nhóm IIIA.  B.  Chu kì 3, nhóm VIA. 
 C.  Chu kì 3, nhóm VA.  D.  Chu kì 6, nhóm IIIA. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								T6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmW				

Câu	9Câu	9Câu	9Câu	9.    Nguyên tử nguyên tố X, các ion Y+  và 2Z −  đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6. 
 a/  Xác định X, Y, Z (số thứ tự, chu kì, phân nhóm, nhóm) trong bảng tuần hoàn ? 

b/  Hòa tan ( )m gam  Y ở trên vào nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần dùng  

 10ml dung dịch H2SO4 1M. Tính giá trị m ? 

Câu	10Câu	10Câu	10Câu	10.  Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó, số hạt mang 
điện gấp 1,833  lần số hạt không mang điện. 

 a/  Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn ? Gọi tên ? 

b/  Hòa tan ( )  6,9 g R  vào ( )200 ml  dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 

( )m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m ? 

 
 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	08080808				



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								T4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nào sau đây là sai ? 
 A.  Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của số khối. 
 B.  Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
 C.  Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng. 
 D.  Các nguyên tố có số electron háo trị như nhau được xếp thành một cột. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Các nguyên tố nhóm VIIA có những tính chất nào sau đây: 
 A.  Có cùng nơtron. B.  Có cùng electron lớp ngoài cùng. 
 C.  Cùng số lớp electron. D.  Cùng số electron. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Trong các nguyên tố: ( ) ( ) ( ) ( )   X Z 7 , Y Z 9 , M Z 16 , N Z 17= = = = . Nguyên tố có khả năng 

nhận 1 electron trong các phản ứng là 
 A.  X và Y. B.  M và N. C.  Y và N. D.  X và M. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Trong một nhóm A, đặc điểm nào sau đây là chung ? 
 A.  Bán kính nguyên tử.  B.  Độ âm điện. 
 C.  Số electron lớp ngoài cùng. D.  Số lớp electron. 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Một nguyên tố thuộc nhóm VIIA có tổng số proton, nơtron và electron trong nguyên tử bằng 28. 
Cấu hình electron của nguyên tố đó là 

 A.  1s22s22p63s23p5. B.  1s22s22p5. C.  1s22s22p63s23p6. D.  1s22s22p6. 

Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Trong bảng tuần hoàn, các nhóm nào sau đây chỉ bao gồm các kim loại ? 
 A.  IA và IIA. B.  VIA và VIIA. C.  IA và VIIA. D.  IIA và VIIIA. 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Dãy các nguyên tố nào sau đây có bán kính nguyên tử tăng dần ? 
 A.  Na, Mg, N, Cl. B.  S, Si, Mg, Na. C.  F, Cl, I, Br. D.  I, Br, Cl, F. 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong một nguyên tử nguyên tố A là 13. Vị trí của A trong 
bảng hệ thống tuần hoàn là 

 A.  Chu kì 2, nhóm IIA.  B.  Chu kì 3, nhóm IIA. 
 C.  Chu kì 2, nhóm IA.  D.  Chu kì 2, nhóm IVA. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								T6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmW				

Câu	9Câu	9Câu	9Câu	9.    Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì, có tổng số proton trong hai hạt nhân 
nguyên tử là 25. 

 a/  Xác định vị trí X và Y trong bảng tuần hoàn ? Gọi tên ? 
b/  Cho hỗn hợp A gồm X, Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 (lít) H2 (đkc). Mặc 

khác, nếu cũng cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 
6,72 (lít) H2 (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu. Biết rằng khi cho A  

 vào dung dịch NaOH thì xảy ra phản ứng:  
2 2 2

3
Y NaOH H O NaYO H

2
+ + → + ↑ . 

Câu	10Câu	10Câu	10Câu	10.  Nguyên tố X có tổng số hạt trong nguyên tử bằng 48. 

a/  Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn ? Gọi tên ? 
b/  Đun nóng hỗn hợp bột gồm 2,97 g Al và 4,08g X trong môi trường kín không có không khí, 

được sản phẩm là hỗn hợp rắn A và hỗn hợp khí B. Tìm khối lượng từng chất trong hỗn hợp  
 rắn A và trong B chứa các khí nào ? thể tích bao nhiêu ở đkc ? 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	09090909				



PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PhŽn loại vš PPPPhương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10hương phŸp giải H‚a học 10    ¼¼¼¼    Tập 1Tập 1Tập 1Tập 1                                    Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮCPHẦN	TRẮCPHẦN	TRẮCPHẦN	TRẮC				NGHIỆMNGHIỆMNGHIỆMNGHIỆM								T4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm dần, tính 
phi kim tăng dần bởi vì 

 A.  Độ âm điện và bán kính nguyên tử giảm. B.  Số khối tăng dần. 
 C.  Số lớp electron tăng dần. D.  Số e ngoài cùng tăng, bán kính giảm. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Các nguyên tố nhóm IIA có những tính chất nào sau đây ? 
 A.  Có cùng điện tích hạt nhân. B.  Có 2 electron lớp ngoài cùng. 
 C.  Cùng số lớp electron.  D.  Tất cả đều đúng. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Trong các nguyên tử: ( ) ( ) ( ) ( )   X Z 6 , Y Z 8 , M Z 16 , N Z 18= = = = . Nguyên tử có khả năng 

nhận 2 electron trong các phản ứng hóa học là 
 A.  M và Y. B.  M và N. C. Y và N. D.  X và M. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Trong một nhóm A, đặc điểm nào sau đây không biến đổi ? 
 A.  Số electron lớp ngoài cùng. B.  Độ âm điện. 
 C.  Số lớp electron.  D.  Tất cả đều sai. 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Trong bảng tuần hoàn, các nhóm nào sau đây chỉ bao gồm các phi kim ? 
 A.  IA và IIIA. B.  VIA và VIIA. C.  IIA và VIIA. D.  IA và VIIA. 

Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Dãy các nguyên tố nào sau đây có bán kính nguyên tử giảm dần ? 
 A.  Na, Mg, P, Cl. B.  S, Si, Mg, Na. C.  F, Cl, Br, I. D.  I, Br, F, Cl. 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn: 
 A.  Chu kì 2, nhóm IIA.  B.  Chu kì 3, nhóm IIA. 
 C.  Chu kì 2, nhóm IA.  D.  Chu kì 2, nhóm IVA. 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA có khả năng nào sau đây ? 
 A.  Nhận 1 electron. B.  Nhận 2 electron. C.  Nhường 1 electron. D.  Nhường 7 electron. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								T6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmW				

Câu	9Câu	9Câu	9Câu	9.    X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau. X ở nhóm V, ở trạng thái đơn chất X và 
Y có phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. 

 a/  Xác định vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn ? Gọi tên ? 
 b/  Viết cấu hình ion có thể có của X và Y ? 

c/  Hỗn hợp Z gồm hai khí X2 và X3, tỉ khối của hỗn hợp Z đối với hidro là 1,3. Tìm thành phần 
phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp Z ? Cho 20,8g hỗn hợp Z có thể đốt cháy hoàn  

 toàn bao nhiêu gam benzen C6H6 (thành phần chính của xăng thơm) ? 

Câu	10Câu	10Câu	10Câu	10.  Cho ( )6,4 g  hỗn hợp hai kim loại X và Y thuộc hai chu kì liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với 

dung dịch HCl dư thu được ( )4,48 l  khí hidro ( )đ.k.c . 

 a/  Xác định tên hai kim loại ? 
b/  Phải lấy tỉ lệ khối lượng XCO3 và YCO3 như thế nào để khi nung hỗn hợp này ở nhiệt độ cao 

( ) 0trên 1000 C  đến khối lượng không đổi, được hỗn hợp chất rắn mới có khối lượng bằng ½ 

khối lượng các chất ban đầu ? Biết rằng khi nung hai chất trên, xảy ra hai theo phương trình:  

 
0

3 2

1000 CXCO XO CO>→ + ↑      và      
0

3 2

1000 CYCO YO CO>→ + ↑ . 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	10101010				
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								T4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Những điều khẳng định nào sau đây luôn đúng ? 
 A.  Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử các nguyên tố tăng dần. 
 B.  Trong một nhóm A, độ âm điện của các nguyên tố tăng dần. 
 C.  Trong một nhóm A, tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. 
 D.  Trong một chu kì, bán kính nguyên tử tăng dần. 
CâCâCâCâu	2u	2u	2u	2.    Số thứ tự chu kì của nguyên tố mà nguyên tử có tất cả 24 electron là 
 A.  1. B.  2. C.  3. D.  4. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Các ion   3 2Al , Mg , F+ + −  có đặc điểm chung là 
 A.  Cùng một chu kì. B.  Cùng một nhóm. C.  Cùng số proton. D.  Cùng số electron. 
Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Nguyên tử của nguyên tố nào trong các nguyên tử sau có 2 electron độc thân ở trạng thái cơ bản 

 A.  ( )N Z 7= . B.  ( )Mg Z 12= . C.  ( )Ca Z 20= . D.  ( )S Z 16= . 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Các nguyên tử trong cùng một chu kì có đặc điểm chung nào sau đây ? 
 A.  Số electron ngoài cùng. B.  Số lớp electron. 
 C.  Số electron.  D.  Số proton. 
Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Dãy các nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử 
 A.  Ca, Mg, Al, Cl. B.  Na, Mg, Si, Cl. C.  Cl, P, Si, Na. D.  N, O, Cl, Br. 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Cho các nguyên tố ( ) ( ) ( ) ( )   X Z 10 , Y Z 15 , N Z 18 , M Z 20= = = = . Các nguyên tố thuộc chu 

kì 3 là 
 A.  N và Y. B.  X, Y và M. C.  Y, M và N. D.  Tất cả. 
Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d2. Vị trí của X trong 

bảng hệ thống tuần hoàn là 
 A.  Chu kì 3, nhóm IIA.  B.  Chu kì 3, nhóm IIB. 
 C.  Chu kì 3, nhóm IVA.  D.  Chu kì 4, nhóm IVB. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								T6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmW				

Câu	9Câu	9Câu	9Câu	9.    Cho số thứ tự của Fe trong bảng tuần hoàn là Z 26= . Viết cấu hình electron của Fe và của ion 

 3 2Fe , Fe+ + . Cho biết ion nào bền hơn ? Vì sao ? Xác định vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn 
(chu kì, nhóm, phân nhóm) ? 

Câu	10Câu	10Câu	10Câu	10.  Nguyên tử nguyên tố A có tổng số các loại hạt cơ bản là 48, trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần 
số hạt không mang điện. 

	 a/  Xác định tên nguyên tố A ? 
 b/  Lập công thức phân tử của A với hidro và của oxit cao nhất ? 

 
 
 

(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								T4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Điều khẳng định nào sau đây là không đúng ? 
 A.  Hóa trị của nguyên tử của các nguyên tố với hidro bằng với số thứ tự nhóm. 
 B.  Hóa trị cao nhất của các nguyên tố với oxi bằng số thứ tự nhóm. 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	11111111				
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 C.  Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân trong  
   một nhóm A. 
 D.  Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân trong 1 chu kì. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Cation X+  và anion 2Y −  đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X và 
Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là 

 A.  X ở ô 11, chu kì 3, nhóm IIIA và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA. 
 B.  X ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA. 
 C.  X ở ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA. 
 D.  X ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử 2 2 6 2 6 4 21s 2s 2p 3s 3p 3d 4s  thuộc vị trí 
 A.  Nhóm IIB, chu kì 2.  B.  Nhóm VIB, chu kì 4. 
 C.  Nhóm VIA, chu kì 4.  D.  Nhóm VIA, chu kì 2. 
Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Dãy các nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm điện tích hạt nhân 
 A.  K, Na, Cl, Fe. B.  Br, Mg, O, H. C.  C, O, Na, Mg. D.  O, S, Br, F. 
Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần của điệnt tích hạt nhân, tính phi kim của các nguyên 

tố là 
 A.  Tăng dần. B.  Giảm dần. C.  Không thay đổi. D.  Chưa thể xác định. 
Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết 
 A.  Số electron. B.  Số thứ tự chu kì. C.  Số thứ tự nhóm. D.  Tất cả A, B, C. 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Nguyên tử của nguyên tố X có các electron hóa trị là 2 23d 4s . Vị tí của X trong bảng tuần hoàn 
 A.  Chu kì 3, nhóm IIB.  B.  Chu kì 3, nhóm IVB. 
 C.  Chu kì 3, nhóm IIB.  D.  Chu kì 4, nhóm IVB. 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    So sánh bán kính của hai ion F−  và Cl− , ta có 
 A.  

F Cl
r r− −> . B.  

F Cl
r r− −< . C.  

F Cl
r r− −= . D.  Chưa thể xác định. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								T6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmW				

Câu	9Câu	9Câu	9Câu	9.    Cho ( )0,64 g  hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó MO, có số mol bằng nhau, tác dụng hết 

với H2SO4 loãng. Thể tích khí hidro ( )đkc  thu được là ( )2,24 l . Cho biết M thuộc nhóm IIA. 

Xác định tên kim loại M và khối lượng muối thu được sau phản ứng ? 
Câu	10Câu	10Câu	10Câu	10.  Cho nguyên tử X có Z 29= . Viết cấu hình electron của X và các ion mà X có thể tạo thành.  
				 Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn ? Biểu diễn obitan của X ? 

 
 
 

(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								T4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmWT4,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
 A.  Tính kim loại tăng dần. B.  Tính axit của các oxit và hidroxit tăng. 
 C.  Tính phi kim giảm dần. D.  Tính axit của các oxit và hidroxit giảm. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Nguyên tử có 21 electron là thuộc về nguyên tố hóa học ở chu kì 
 A.  1. B.  2. C.  3. D.  4. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Cho các nguyên tử và ion   2Ca , Cl , Ar+ −  có đặc điểm chung là 
 A.  Cùng một chu kì. B.  Cùng một nhóm. C.  Cùng số electron. D.  Cùng số proton. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Nguyên tử của nguyên tố nào trong các nguyên tử sau luôn cho 2 electron trong các phản ứng 
hóa học 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	13131313				
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 A.  ( )Na Z 11= . B.  ( )Mg Z 12= . C.  ( )Al Z 13= . D.  ( )Si Z 14= . 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Các nguyên tử trong cùng một nhóm A có đặc điểm chung nào sau đây ? 
 A.  Số electron ngoài cùng. B.  Số lớp electron. 
 C.  Số electron.  D.  Số proton. 

Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Dãy các nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim loại và tăng dần tính 
phi kim ? 

 A.  Al, Mg, Br, Cl. B.  Na, Mg, Si, Cl. C.  Mg, K, S, Br. D.  N, O, Cl, Ne. 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Cho các nguyên tố ( ) ( ) ( ) ( )   X Z 10 , Y Z 15 , N Z 18 , M Z 20= = = = . Các nguyên tố khí hiếm: 

 A.  X và Y. B.  X và M. C.  Y và N. D.  X và N. 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của X trong 
bảng hệ thống tuần hoàn là 

 A.  Chu kì 3, nhóm IIIA.  B.  Chu kì 3, nhóm VIA. 
 C.  Chu kì 3, nhóm VA.  D.  Chu kì 6, nhóm IIIA. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								T6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmWT6,0	điểmW 
 

Câu	9Câu	9Câu	9Câu	9.    Nguyên tử nguyên tố X, các ion Y+  và 2Z −  đều có electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Xác  
				 định vị trí của X, Y, Z (số thứ tự, chu kì, nhóm, phân nhóm) trong bảng tuần hoàn. 

Câu	10Câu	10Câu	10Câu	10.  Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố A là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt 
không mang điện là 14 hạt. Hãy  

 a/  Xác định chu kì, số hiệu nguyên tử của A trong bảng tuần hoàn ? 
 b/  Biết A thuộc nhóm VA, viết cấu hình của A và xác định vị trí A trong bảng tuần hoàn ? 
 
 
 
 

(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								TTTT3333,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Dựa vào đặc tính của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn, có thể xác định các đặc tính nào 
sau đây ? 

 A.  Số proton.  B.  Số electron. 
 C.  Hóa trị với hidro và oxi. D.  Tất cả A, B, C. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Các nguyên tố trong cùng một nhóm A có tính chất tương tự nhau do: 
 A.  Có cùng số lớp electron. B.  Có cùng số electron. 
 C.  Có cùng số electron lớp ngoài cùng. D.  Có cùng số proton. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Cho các nguyên tố ( ) ( ) ( ) ( )   Mg Z 12 , S Z 16 , Cl Z 17 , K Z 19= = = = . Các nguyên tố kim loại 

là 
 A.  Mg, S và Cl. B.  Mg, S và K. C.  Mg và K. D.  S và Cl. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Hai nguyên tố X và Y kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số điện 
tích hạt nhân là 25. Vậy X và Y là 

 A.  Mg và Al. B.  Si và Na. C.  Ne và P. D.  O và Cl. 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Cho hai nguyên tử Na và S. Bán kính nguyên tử hai nguyên tố này là 
 A.  

Na S
r r> . B.  

Na S
r r= . C.  

Na S
r r< . D.  Chưa xác định. 
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Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Nguyên tử X có cấu hình electron hóa trị là 5 23d 4s . X thuộc loại nguyên tố nào sau đây ? 
 A.  Nguyên tố s. B.  Nguyên tố p. C.  Nguyên tố d. D.  Nguyên tố f. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								TTTT7777,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Cho nguyên tử các nguyên tố X, các ion Y+  và 2Z −  đều có cấu hình electron phân lớp ngoài  

				 cùng là 62p . So sánh bán kính nguyên tử và ion đó ? 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Trong phân tử 
a b

M X  khối lượng  X chiếm 6,667% . Trong hạt nhân nguyên tử M có số proton 

kém hơn số nơtron 4 hạt và trong hạt nhân X có số proton bằng số nơtron. Trong phân tử 
a b

M X   

				 có tổng số hạt là 84 và biết rằng a b 4+ = . Tìm công thức phân tử của 
a b

M X  ? 

 
 
 

(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								TTTT3333,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Dựa vào vị trí của nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, có thể xác định các đặc tính nào sau 
đây ? 

 A.  Số điện tích hạt nhân. B.  Số khối. 
 C.  Hóa trị với hidro và oxi. D.  Tất cả đều đúng. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    Các nguyên tố trong cùng một chu kì có đặc điểm gì giống nhau 
 A.  Có cùng số lớp electron. B.  Có cùng số electron. 
 C.  Có cùng số electron lớp ngoài cùng. D.  Cùng số proton. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Cho các nguyên tố ( ) ( ) ( ) ( )A Z 12 ,B Z 16 ,C Z 17 ,D Z 19= = = = . Các nguyên tố phi kim là 

 A.  A, B và C. B.  A, C và D. C.  A và D. D.  B và C. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Nguyên tử nguyên tố X có Z 11= . Công thức phân tử của X với hidro và oxi lần lượt là  
 A.  HX và X2O. B.  H2X và XO. C.  HX và XO. D.  H2X và X2O. 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Đặc điểm nào sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử 
 A.  Bán kính nguyên tử.  B.  Độ âm điện. 
 C.  Năng lượng ion hóa thứ nhất. D.  Tất cả đều đúng. 

Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    M có cấu hình electron là 2 2 6 2 6 7 21s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là 
 A.  Chu kì 4, nhóm IIA.  B.  Chu kì 4, nhóm IIB. 
 C.  Chu kì 4, nhóm XIB.  D.  Chu kì 4, nhóm VIIIB. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								TTTT7777,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Cho A và B có thứ tự lần lượt là 11 và 13 trong bảng tuần hoàn. 
 a/  Hãy xác định vị trí của A và B ? 
 b/  So sánh bán kính của A và B, A và B3+, A+ và B, A+ và B3+ ? 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Nguyên tử M có tổng các loại hạt cơ bản là 48. 
 a/  Xác định vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 
 b/  Viết công thức oxit và hidroxit tương ứng với hóa trị cao nhất của M ? 

 
 

ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	ĐỀ	SỐ	15151515				



Ths. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn ĐošnThs. L˚ Văn Đošn    Chương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošnChương 2.  Bảng tuần hošn cŸc nguy˚n tố h‚a học & Định luật tuần hošn    
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(Thờờờời gian la8m ba8i 45 phu 9t) 
PHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆMPHẦN	TRẮC	NGHIỆM								TTTT3333,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW				

CâuCâuCâuCâu				1111.    Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: S, Mg, F, Cl 
 A.  Mg < S < F < Cl. B.  F < Mg < S < Cl. C.  F < Cl < S < Mg. D.  Mg < S < Cl < F. 

Câu	2Câu	2Câu	2Câu	2.    X là nguyên tử có tất cả 20 electron, Y có 17 electron. Công thức phân tử được tạo thành từ X và 
Y là 

 A.  XY. B.  X2Y. C.  XY2. D.  X2Y3. 

Câu	3Câu	3Câu	3Câu	3.    Cho các nguyên tố ( ) ( ) ( ) ( )X Z 12 ,Y Z 11 ,M Z 14 ,N Z 13= = = = . Tính kim loại được sắp xếp 

theo thứ tự giảm dần là 
 A.  X > Y > M > N. B.  Y > X > N > M. C.  M > N > Y > X. D.  X > M > N > Y. 

Câu	4Câu	4Câu	4Câu	4.    Cho các ion 2 2: Na ,O ,Mg ,F+ − + − . Phát biểu nào sau đây đúng ? 
 A.  Tất cả đều có điện tích hạt nhân như nhau. B.  Đều có cùng số proton. 
 C.  Đều có cùng số electron. D.  Đều là các ion kim loại. 

Câu	5Câu	5Câu	5Câu	5.    Nguyên tố X và Y lần lượt có số hiệu nguyên tử là 11 và 13. Khi so sánh bán kính của các ion 
X+ và Y3+ ta có 

 A.  3X Y
r r+ +> . B.  3X Y

r r+ +< . C.  3X Y
r r+ += . D.  Chưa xác định. 

Câu	6Câu	6Câu	6Câu	6.    Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự là 19 trong bảng tuần hoàn, công thức phân tử của X với oxi 
và hidro lần lượt là  

 A.  XO và XH. B.  X2O và XH2. C.  X2O và HX. D.  XO và XH2. 

PHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬNPHẦN	TỰ	LUẬN								TTTT7777,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW,0	điểmW 

Câu	7Câu	7Câu	7Câu	7.    Nguyên tử của nguyên tố A có tất cả 7 electron trong phân lớp p. Nguyên tử nguyên tố B có tổng 
số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện trong A là 8. 

 a/  Xác định vị trí của A và B trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 
b/  Viết công thức phân tử tạo thành chất từ A và B ? Viết công thức oxi và hidroxit (nếu có) của  
 A và B ? 

Câu	8Câu	8Câu	8Câu	8.    Các ion 3X +  và 2Y −  đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 63p .  
 a/  Xác định vị trí của A và B trong bảng hệ thống tuần hoàn ? 
 b/  Viết công thức phân tử tạo thành của X, Y với hidro và oxi ? 
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