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Chương 1: Nguyên tử 
I. L          

 Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm. 

 Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron.  

 Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng vị điện tích hạt nhân. 

 Kí hiệu nguyên tử : XA

Z ,  số khối A = Z +N    

 Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số p nhưng khác nhau về số 

n  số khối A khác nhau  một nguyên tố có thể có nhiều đồng vị nên khối lượng tương đối của 

nguyên tử là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó 

                                                      2x y

x y

  
 


 

 Kí hiệu và điện tích quy ước của electron, proton và nơtron  

-  hân  iệt điện tích hạt nhân, số đơn vị điện tích hạt nhân, số hiệu nguy n tử  

 Thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cách viết cấu hình electron nguyên tử. 

- Cách tính  số e tối đa trong các lớp và các phân lớp  

-  h n  iết được nguy n tố s,p,d,f 

 Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns
2
np

6
), lớp ngoài 

cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron). Hầu hết  các nguyên tử kim loại có 

1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. Hầu hết các nguyên tử  phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng. 

II. B     p . 

- Cách tính số p, e, n, A  

-  ài t p về tinh phần trăm số nguy n tử của đồng vị và nguyên tử khối trung bình 

 

Chương 2: Bảng tuần hoàn 

 Các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử 

 Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e được xếp theo chiều điện tích 

hạt nhân tăng dần. STT chu kì = số lớp e 

  hóm nguy n tố là t p hợp các  nguy n tố mà nguy n tử của chúng có cấu hình e tương tự nhau, do đó 

tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp vào một cột.  

 Nhóm A gồm các nguyên tố s, p. Nhóm B gồm các nguyên tố d,f  

STT nhómA = số e hóa trị = số e lớp ngoài cùng  

STT n  m B= số e hóa trị = số e lớp ngoài cùng + số e ở phân lớp sát lớp ngo   cùng c ưa bảo hòa 

 ác định được vị trí của nguy n tố trong   ng tuần hoàn dựa vào cấu hình e nguy n tử  

 Khái niệm tính kim loại, tính phi kim, độ âm điện. 

 Quy lu t biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim, hoá trị cao nhất với oxi 

và hoá trị với hiđro của một số nguyên tố trong một chu kì, trong nhóm A . 

 Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong b ng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử và tính chất cơ b n 

của nguyên tố và ngược lại. 

 
Chương 3: Liên kết hóa học 

 Sự hình thành cation, anion.  Viết được cấu hình electron của ion đơn nguyên tử  cụ thể. 

 Sự hình thành liên kết ion. Khái niệm liên kết ion 



 Định nghĩa liên kết cộng hoá trị, liên kết cộng hoá trị không cực,liên kết cộng hoá trị có cực hay phân 

cực  

 Xác định được điện hoá trị, cộng hóa trị, số oxi hoá của nguyên tố trong một số chất cụ thể. 

-   t  được sự hình thành li n kết trong hợp chất ion   n g ản , viết được c ng thức e, c ng thức cấu 

tạo của một số phân tử có li n kết cộng hóa trị ở mức độ   n g ản  

 

Chương 4: Phản ứng oxi hóa  - khử 
I. L          

 Ph n ứng oxi hoá - khử là ph n ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố. 

 Chất oxi hoá  chất  ị khử  là chất nh n electron, chất khử chất  ị oxi hóa là chất nhường electron. Sự 

oxi hoá quá trình oxi hóa  là quá trình chất khử  nhường electron, sự khử quá trình khử  là quá trình chất 

oxi hóa  nh n electron  h i  iết xác định được số oxi hóa các nguy n tố tìm ra chất khử chất oxi hóa 

viết được quá trình khử , quá trình  oxi hóa.  

- Hiểu   n chất các khái niệm chất khử chất oxi hóa quá trình khử, quá trình oxi hóa.  

 L p được phương trình hóa học của ph n ứng oxi hoá - khử đơn gi n và phức tạp   ng phương pháp 

thăng   ng electron.  

 Nh n biết được một ph n ứng có thuộc loại ph n ứng oxi hoá - khử  hay không dựa vào sự thay đổi số 

oxi hoá của các nguyên tố. 

II. B     p  

-  ột số   ài t p tính toán trong ph n ứng oxi hóa khử  

-  ạng  ài t p tìm nguy n tố kim loại dựa vào ph n ứng của kim loại với nước, với axit, với oxi.  

 

M T S  C U H I T  C NGHIỆM V   

B I TẬP T  LUẬN THAM KHẢO 

 

Chương 1: Nguyên tử 
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1. Các hạt tạo hầu hết các nguyên tử là 

A. proton và electron  B. notron và electron  C. proton và notron D. proton, 

notron và electron 

Câu 2. Nguyên tố  rom có 2 đồng vị là 79Br  (chiếm 54,5% số nguyên tử) và 81Br .Nguyên tử khối trung 

bình của Brom là 

A. 80,00   B. 79,91   C. 80,09   D. 80,71 

Câu 3. Nguyên tử X có 6 electron 7 notron. Kí hiệu của nguyên tử X là 

A. 7

6 X     B. 13

6 X     C. 13

7 X     D. 6

13 X  

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Proton, notron và electron là những hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử 

B. Đồng vị là những nguyên tử có số notron khác nhau  

C. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân 

D. Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử  

Câu 5. Nguyên tố Neon có số hiệu nguyên tử là 10. Số electron trong nguyên tử có mức năng lượng cao 

nhất là 

A. 2   B. 6    C.  8    D. 10 

Câu 6. Điện tích hạt nhân nguyên tử X là 13+. Kết lu n nào dưới đây là  đúng? 

A. Nguyên tử X có 5 lớp electron   B. X là nguyên tố phi kim 

C.  X là nguyên tố khí hiếm    D. X là nguyên tố kim loại 

Câu 7. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3p
3
. Số đơn vị điện tích hạt nhân 

nguyên tử X là 

A. 13   B. 14    C.  15    D. 16 



Câu 8. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91. Nguyên tố R có 2 đồng vị, trong đó đồng vị  
79R  chiếm 54,5% số nguyên tử. Nguyên tử khối của đồng vị còn lại là 

A. 80    B. 81    C. 82    D. 83 

Câu 9. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3p
5
. Nguyên tố X là 

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

Câu 10. Nguyên tử của nguyên tố kim phi kim thường có số electron ở lớp ngoài cùng là 

A. 1, 2 hoặc 3      B. 5, 6 hoặc 7   C. 3, 4 hoặc 5  

 D. 4, 8 

Câu 11. Nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp thứ 3 có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân 

của nguyên tử nguyên tố đó là 

A. 8    B. 14    C. 16    D. 18 

Câu 12. Điện tích hạt nhân nguyên tử X là 15+. Số electron độc thân của nguyên tử X là 

A.  1   B. 2    C.  3    D. 5 

Câu 13: Nguyên tử O có 8 electron.Số electron trong nguyên tử O chiếm mức năng lượng cao nhất là  

A. 8 B. 2 C. 6 D. 4 

Câu 14: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử Cl là 17.Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử 

Cl là 

A. 7 B. 2 C. 5 D. 8 

Câu 15: Trong tự nhi n, Ar có 3 đồng vị ứng với % số nguyên tử như sau:  
36 38 40

(%) 0,34 0,06 99,60

Ar Ar Ar
 

Nguyên tử khối trung bình của Ar là 

A. 39,98 B. 39,99 C. 39,84 D. 40,00 

Câu 16: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là 3p
3
. Nguyên tố X  

A. có thể là nguyên tố kim loại hoặc phi kim  B. là nguyên tố phi kim 

C. là nguyên tố kim loại  D. là nguyên tố khí hiếm 

Câu 17: Số lớp electron trong nguyên tử 20Ca  là 

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

Câu 18: Trong tự nhi n,  g có 3 đồng vị ứng với % số nguyên tử như sau: 
24 25 26

(%) 78,99 10,00 11,01

Mg Mg Mg
 

Gi  sử trong hỗn hợp nói trên có 20 nguyên tử 25Mg  thì số nguyên tử 24Mg  là  

A. 22 B. 79 C. 158 D. 200 

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là sai ? 

A. Những nguyên tử có cùng số proton thuộc cùng một nguyên tố hoá học 

B. Các đồng vị của nguyên tố hoá học có số khối khác nhau là do số notron khác nhau 

C. Trong nguyên tử, số proton ở hạt nhân luôn b ng số electron ở lớp vỏ 

D. Proton, notron và electron là những hạt tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử 

Câu 20: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tử là 3s
2
3p

1
. Số đơn vị điện tích hạt nhân của 

nguyên tử trên là 

A. 14 B. 12 C. 13 D. 11 

II. Tự lu n: 

Câu 1. Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 34. Số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt 

kh ng mang điện là 10.  

a. Hãy cho biết số lượng của từng loại hạt và số khối của hạt nhân nguyên tử 

b. Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết X là kim loại phi kim hay khí hiếm 

Câu 2. Tổng số hạt (p, n, và e) trong nguyên tử của nguyên tố   là 10. Hãy xác định số lượng từng loại 

hạt và viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố (biết trong hạt nhân các đồng vị bền 1,5Z N Z  )  

Câu 3:  guy n tử khối trung  ình của  o là 10,81.  guy n tố  o có 2 đồng vị là 
10

B và 
11

B. 

a. Tính % số nguy n tử mỗi đồng vị 

 . Tính % về khối lượng của đồng vị 
11
  trong phân tử H3BO3. Lấy H=1; O=16 



Câu 4: Trong tự nhi n, đồng có 2 đồng vị là 
63

Cu chiếm 73% và 
A
Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu 

là 63,54. 

a. Hãy tính nguyên tử khối của đồng vị đồng còn lại. 

b. Tính tỷ lệ khối lượng của 
63

Cu trong CuSO4? 

 

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1. Số chu kì nhỏ và chu kì lớn trong b ng tuần hoàn là  

A. 3 và 4  B. 2 và 5  C. 4 và 3  D. 1 và 6 

Câu 2. Trong b ng tuần hoàn, các nguyên tố được xếp vào cùng một chu kì là do 

A. nguyên tử của chúng có cùng số electron         B. nguyên tử của chúng có cùng số electron ở lớp 

ngoài cùng 

C. nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron  D. nguyên tử của chúng có cùng số electron hoá trị 

Câu 3. nguyên tố X ở chu kì 2, nhóm VA trong b ng tuần hoàn. Số proton trong hạt nhân của nguyên tử 

trên là 

A. 7    B. 6   C. 8   D. 5 

Câu 4. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tố X là 3p
4
. Trong b ng tuần hoàn X ở 

A. chu kì 3, nhóm IVA   B. chu kì 4, nhóm IIIA       

C. chu kì 3, nhóm VIIA   D. chu kì 3, nhóm VIA 

Câu 5. Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim là 

A. C O N F        B. F S O Cl           C. Si P N O             D. C N F Cl    

Câu 6.  Nguyên tố X có số đơn vị điện tích hạt nhân là 15. Trong b ng tuần hoàn   được xếp ở  

A. chu kì 3, nhóm VA     B. chu kì 5, nhóm IIIA         C. chu kì 3, nhóm IIIA D. chu kì 3, nhóm 

IVA 

Câu 7. Nguyên tố X có 24 electron trong nguyên tử. Trong b ng tuần hoàn   được xếp ở 

A. chu kì 4, nhóm IVA  B. chu kì 4, nhóm IIB        C. chu kì 4 nhóm VIB D. chu kì 4, 

nhóm VB 

Câu 8. Các nguyên tố ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là  

A. 4   B. 5   C. 6   D. 7 

Câu 9. Dãy gồm các nguyên tố đợc sắp xếp theo chiều gi m dần tính kim loại là 

A. K Ca Mg Al      B. Na Mg K Al    

C. Ca K Mg Na      D. Mg Al Na Ca    

Câu 10. Trong b ng tuần hoàn, các nguyên tố được xếp vào cùng một nhóm là do 

A. nguyên tử của chúng có cấu hình electron tương tự nhau 

B. nguyên tử của chúng có cùng số electron ở lớp ngoài cùng 

C. nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron lớp ngoài cùng 

D. nguyên tử của chúng có cùng số electron hoá trị 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây k ông  úng ? 

Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân,  

A. tính kim loại của các nguyên tố nhóm A trong cùng một chu kì yếu dần 

B. tính phi kim của các nguyên tố trong cùng một nhóm A yếu dần 

C. bán kính nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì tăng dần 

D. độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A trong cùng một chu kì tăng dần 

Câu 12. Có 4 nguyên tố: X(Z=12), Y(Z=8), M(Z=17), Q(Z=19) . Nh n xét nào sau đây là đúng ? 

A. C  4 nguyên tố tr n đều thuộc một nhóm  B. C  4 nguyên tố tr n đều thuộc cùng một chu kì 

C. X và M thuộc cùng một chu kì   D. M và Q thuộc cùng một chu kì 

Câu 13.  X là một nguyên tố nhóm B ở chu kì 4 và trong nguyên tử có 2 electron chiếm mức năng lượng 

cao nhất. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là  

A. 22   B. 20   C. 30   D. 27 

Câu 14. Phát biểu nào sau đây k ông  úng ? 



A. Nhóm A gồm các nguyên tố s và nguyên tố p 

B. Các nguyên tố trong cùng một nhóm A có cùng số electron lớp ngoài cùng 

C. Số thứ tự của nhóm nguyên tố b ng số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử 

D. Chu kì thường mở đầu b ng một nguyên tố kim loại và kết thức b ng một nguyên tố khí hiếm 

Câu 15: Nguyên tố có Z=20. Nguyên tố đó thuộc chu kì: 

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

Câu 16: Trong các axit dưới đây axit nào mạnh nhất? 

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

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại X thuộc nhóm IIIA vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít 

H2  đktc). Kim loại X  là:    

 A. Al  B. Mg   C. Ca  D. Na 

Câu 18: Hòa tan 7g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 4,48 

lít  đktc . Hai kim loại là: 

 A. Be và Mg B. Be và Ca   C. Ca và Mg D. Ca và Ba 

Câu 19: Nguyên tử của nguyên tố R có số hiệu nguyên tử là 15, công thức hợp chất khí với hidro và 

công thức oxit cao nhất của nguyên tố R là 

A. RH3, R2O5 B. RH2, RO3 C. RH2, RO2 D. RH3, R2O 

Câu 20: Số nguyên tố trong các chu kì 2 và 3 là 

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

Câu 21. Tính chất của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử 

là do 

A. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn. 

B. bán kính nguyên tử của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn. 

C. độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn. 

D. tính kim loại, tính phi kim và hóa trị của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn. 

Câu 22. Đại lượng hoặc tính chất không biến đổi tuần hoàn là 

A. tính kim loại – phi kim của các nguyên tố nhóm A. 

B. số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố. 

C. hóa trị cao nhất của nguyên tố nhóm A với oxi, hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro. 

D. tính axit –  azơ của các oxit và hidroxit tương ứng của các nguyên tố nhóm A. 

Câu 23. Phát biểu sai là: 

A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì có cùng số lớp electron. 

B. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có cấu hình electron tương tự nhau. 

C. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho kh  năng nhường electron của nguyên tử đó. 

D. Nguyên tử của nguyên tố nào càng dể nh n electron, tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. 

Câu 24. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì 

A. tính phi kim của các nguyên tố gi m dần. 

B. tính kim loại của các nguyên tố gi m dần. 

C. giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố gi m dần. 

D. bán kính nguyên tử các nguyên tố tăng dần. 

Câu 25. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
. Trong b ng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học, X ở 

A. ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA. B. ô thứ 17, chu kì 2, nhóm VIIA. 

C. ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIIA. D. ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VA. 

Câu 26. Trong b ng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X ở chu kì 4, nhóm VIB. Cấu hình 

electron nguyên tử của nguyên tố X là 

A.  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
4p

4
. B. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

1
. 

C. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

4
4s

2
.  D. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4
. 



Câu 27. Hai nguyên tố X, Y ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc cùng một nhóm trong b ng tuần hoàn có tổng 

số đơn vị điện tích hạt nhân là 26. Nhóm nguyên tố chứa các nguyên tố X và Y là nhóm 

A. VIA. B. VA. C. VIIA. D. IVA. 

Câu 28. Hợp chất khí với hidro của nguyên tố R là  RH3. Trong oxit cao nhất, R chiếm  25,93% (về khối 

lượng). R là  

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

Câu 29. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns
2
np

4
. Trong hợp chất khí 

của X với H, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là 

A. 50,00%. B. 40,00%.  C. 27,27%. D. 60,00%. 

Câu 30. X là nguyên tố thuộc chu kì 2, oxit cao nhất của X là X2O5. Trong điều kiện thích hợp, m gam 

đơn chất của nguyên tố X ph n ứng hoàn toàn với 3,2 gam đơn chất của nguyên tố Y (vừa đủ  thu được 

6,0 gam hợp chất có công thức phân tử là XY. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (Cho nguyên tử khối 

của: C = 12, N = 14, O = 16, F = 19) 

A. N và O. B. C và O. C. O và F. D. N và F. 

II. Tự lu n: 

Câu 1.  ác định vị trí các nguy n tố     có  = 11  ,    =17  ,     =20 , T   =26 ,    =29  trong   ng 

tuần hoàn .   u r    ,chu kì, nhóm và gi i thích  

Câu 2: Oxit cao nhất của nguy n tố R có c ng thức là RO3. Trong hợp chất khí của R với hiđro, R chiếm 

94,12% về khối lượng. 

a   Viết c ng thức hợp chất khí của R với hiđro. 

     ác định t n của nguy n tố R. 

Câu 3: C ng thức hợp chất khí với hiđro của nguy n tố R là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi 

về khối lượng. 

a   Viết CT T oxit cao nhất của R. 

     ác định t n nguy n tố R. 

 

Chương 3: Liên kết hóa học 

 
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng ? 

A. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện lớn hơn 1,7 

B. Hiệu độ âm điện càng lớn thì độ phân cực của liên kết càng yếu 

C. Liên kết giữa nguyên tử kim loại và nguyên tử phi kim luôn là liên kết ion 

D. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron chung bị lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn 

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? 

A. Trong đơn chất, số oxi hóa của các nguyên tố b ng không 

B. Trong ion đơn nguy n tử, số oxi hóa của nguyên tố b ng điện tích c u ion 

C. Trong hợp chất số oxi hóa của O luôn là -2 và số oxi hóa của H luôn là +1 

D. Tổng số oxi hóa của các nguyên tố trong một phân tử b ng không 

Câu 3. Số oxi hóa của N trong 
4 3, ,NH NO HNO  lần lượt là 

A. -3, +2, +5  B. +2, +5, -3  C. +5, -3, +2  D. +5, +2,-3 

Câu 4. Điện hóa trị của các nguy n tố O, S trong hợp chất với các nguyên tố nhóm IA là 

A. 2-    B. 2+   C. 4+   D. 6+ 

Câu 5: Liên kết cộng hoá trị là liên kết  

A. giữa các nguyên tử phi kim với nhau.   

B. giữa nguyên tử kim loại với nguyên tử phi kim. 

C. được tạo nên giữa hai nguyên tử b ng một hay nhiều cặp electron dùng chung.  

 . được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. 

Câu 6: Phát biểu đúng là: 

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn. 



B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến dưới 

1,7. 

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học. 

D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì liên kết càng kém phân cực. 

Câu 7: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 thuộc loại liên kết 

A. cộng hoá trị không  cực.   . hiđro.   

C. cộng hoá trị có cực.   D. ion. 

Câu 8: Cách xác định sai số oxi hóa của nguyên tố là: 

A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất b ng 0. 

B. Số oxi hóa của O và H trong hầu hết các hợp chất lần lượt là -2 và +1. 

C. Tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 phân tử b ng 0. 

D. Tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 ion b ng 0. 

Câu 9: Phân tử chất chỉ gồm các ion đa nguy n tử là 

A. Al2(SO4)3. B. NH4NO3. C. CaCO3. D. MgCl2. 

Câu 10: Một ion có tổng số hạt proton, notron và electron là 34. Ion đó là  

A. 23 +

11Na .  B. 16 2-

8O .  C. 27 3+

13Al .  D. 24 2+

12Mg .  

Câu 11: Cation 3+

26 Fe  có cấu hình electron là 

A. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
. B. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
4s

2
. C. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

3
4s

2
.

 D. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

6
.  

Câu 12: Hợp chất mà nitơ có cộng hóa trị 4 là 

A. HNO3. B. NH3. C. Li3N. D. N2. 

Câu 13: Điện hóa trị của các nguyên tố Al, Mg, Cl, O, K  trong các hợp chất MgCl2, Al2O3, K2O lần lượt 

là: 

A. +3, + 2, -1, -2, + 1. B. + 1 , + 2 , +3, -1, -2.  C. 3+ , 2+ , 1+ , 2- , 1-. D. 3+ , 2+ , 1- , 2- , 1+. 

Câu 14: Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion sau: NH4
+
, NO2

-
 và HNO3 lần lượt là: 

A. + 5, -3, + 3 B. +3, -3, +5 C. -3, + 3, +5 D. + 3, +5, -3 

Câu 15: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần số oxi hóa của nitơ là 

A. N2, NO, N2O, NO2, NH3, NaNO3. B. NH3, N2, N2O, NO2, NO, NaNO3.   

C. NaNO3, NO2, NO, N2O, N2, NH3. D. NaNO3, NO2, NO, N2, N2O, NH3 

Câu 16: Cho các phân tử: N2, CH4, H2O, NH3. Phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực mạnh nhất là 

(Biết độ âm điện của các nguyên tố O, N và C lần lượt là 3,44, 3,04 và 2,55)  

A. CH4. B. H2O. C. NH3. D. N2. 

Câu 17: Ion M
3+

 và X
2-

 có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p
6
. Nh n xét đúng là: 

A. M có số hiệu nguyên tử là 13 và có 3 lớp electron; X có số hiệu nguyên tử là 8 và có 2 lớp electron.  

B. M có số hiệu nguyên tử là 8 và có 2 lớp electron; X có số hiệu nguyên tử là 13 và có 3 lớp electron. 

C. M có số hiệu nguyên tử là 12 và có 3 lớp electron; X có số hiệu nguyên tử là 9 và có 2 lớp electron. 

D. M có số hiệu nguyên tử là 13 và có 2 lớp electron; X có số hiệu nguyên tử là 8 và có 2 lớp electron. 

Câu 18: Anion X
–
 và cation Y

2+
 đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s

2
3p

6
. Vị trí của các nguyên 

tố trong b ng tuần hoàn là 

A. X có số thứ tự 19, chu kỳ 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 16, chu kỳ 3, nhóm VIA. 

B. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm VIA. 

C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. 

D. X có số thứ tự 19, chu kỳ 4, nhóm IA; Y có số thứ tự 16, chu kỳ 3, nhóm IIA. 

Câu 19: R và X là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kì của b ng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. R ở 

nhóm IA, X ở nhóm VIIA. Liên kết hóa học và công thức tổng quát của hợp chất giữa R với X là 

A. liên kết ion và công thức RX. B. liên kết cộng hoá trị và công thức R2X.  

C. liên kết kim loại và công thức RX. D. liên kết cho nh n và công thức RX. 

II. Tự lu n 

Câu 1: Viết sơ đồ gi i thích sự hình thành liên kết hóa học trong phân tử MgCl2, CaF2, Al2O3?  ác định 

hóa trị của các nguyên tố trong từng phân tử (nêu rõ là cộng hóa trị hay điện hóa trị). 



Câu 2: Cho các chất sau:  H3, CO2, C2H6, HCl, Cl2, H2O 

 a. Viết c ng thức electron, c ng thức cấu tạo của các chất. 

  .  ác định cộng hóa trị của các nguy n tố trong các hợp chất 

Câu 3: Để ph n ứng hết với  4,68 gam một kim loại A thuộc nhóm IA cần vừa đủ 0,672 lít khí oxi  đktc   

a)  ác định t n và kí hiệu của kim loại A  

b)    t  sự hình thành li n kết trong phân tử oxit tạo thành  

c) Tính số electron mà 4,68 gam kim loại A đã nhường khi tác dụng với oxi  

  

Chương 4: Phản ứng oxi hóa –khử 
I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Dấu hiệu để nh n ra một ph n ứng oxi hóa – khử là 

A. có sự thay đổi số lượng nguyên tố    B. có sự thay đổi trạng thái các chất 

C. có sự thay đổi màu sắc của các chất   D. có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố 

Câu 2. Nh n xét nào dưới đây đúng ? 

A. Ph n ứng phân hủy là ph n ứng oxi hóa – khử 

B. Ph n ứng trao đổi không ph i là ph n ứng oxi hóa – khử 

C. Ph n ứng thế không ph i là ph n ứng oxi hóa – khử 

D. Ph n ứng hóa hợp là ph n ứng oxi hóa  - khử  

Câu 3.  Trong ph n ứng 2 2 33 2NO H O HNO NO   ,NO2 đóng vai trò 

A. là chất oxi hóa     B. là chất khử 

C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử  D. không là chất oxi hóa, cũng kh ng là chất khử 

Câu 4. NH3 kh ng đóng vai trò là chất khử trong ph n ứng 

A. 3 2 2NH O NO H O      B. 3 2 2NH Cl N HCl    

C. 3 4NH HCl NH Cl     D. 
0

3 2 2

tNH CuO Cu N H O     

Câu 5. Cho ph n ứng 
0,

3 2 2

xt taNH bO cNO dH O   . Tổng các hệ số (a + b + c + d) b ng 

A. 19   B. 20   C.21   D.18 

Câu 6. Trong ph n ứng 
0,

3 2 24 5 4 6xt tNH O NO H O   ,  1 mol O2 đã 

A. nh n 2 nol electron  B. nhường 2 mol electron      C. nh n 4 mol electron       D. nh n 5 

mol electron 

Câu 7. Ph n ứng nào dưới đây là ph n ứng oxi hóa khử ? 

A. Fe(NO3)3 
ot Fe2O3 +NO2 +O2   B. 

0

3 2

tCaCO CaO CO   

C. Mg(OH)2 
ot  MgO + H2O   D. 

0

3 2 3 2 2

tNaHCO Na CO CO H O    

Câu 8. Trong ph n ứng Mg + HNO3  Mg(NO3)2 +NO +H2O có  Tỉ lệ chất khử : chất oxi hóa là 

A. 3 : 8  B. 8 : 3  C. 3: 2  D. 2 : 6 

Câu 9. Trong ph n ứng 2 2Cl KI KCl I   ,   Clo (Cl)  

A. chỉ bị khử      B. chỉ bị oxi hóa   

C. không bị oxi hóa, cũng kh ng  ị khử  D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử 

Câu 10. Trong ph n ứng nào dưới đây, nguy n tố Clo (Cl) vừa bị khử lại vừa bị oxi hóa ? 

A. 2 2Cl NaBr NaCl Br       B. 2 2 2 2HCl MnO MnCl Cl H O     

C. 2NaOH HCl NaCl H O      D. 2 2Cl NaOH NaCl NaClO H O     

Câu 11.  h m tan dễ dàng trong dung dịch axit nitric loãng theo phương trình: 

x Al + y HNO3   z Al(NO3)3 + t NH4NO3 + v H2O 

Giá trị x, y, z, t, v tương ứng là: 

A. 8, 36, 8, 3, 18        B. 8, 30, 8, 3, 9    C. 8, 30, 8, 3, 15     D. 8, 34, 8, 3, 17 

Câu 12: Loại ph n ứng luôn là ph n ứng oxi hóa khử là 

A. ph n ứng hoá hợp.   B. ph n ứng trao đổi. C. ph n ứng phân hủy. D. ph n ứng thế. 



Câu 13: Trong ph n ứng: 
0t

2 3 23Cl  + 6KOH  5KCl + KClO  + 3H O  vai trò của Clo là 

A. chất oxi hóa. B. chất khử. C. chất m i trường.  D. chất oxi hóa và chất khử.   

Câu 14: Ph n ứng là ph n ứng oxi hóa khử là 

A.  
0t

23 2 22Cu   2CuNO O + 4NO + O .     B. 
0t

3 2CaCO  CaO + CO .  

C. 
0t

2 2Mg(OH)  MgO + H O.  D. 
0t

3 2 3 2 22NaHCO  Na CO  + CO  + H O.  

Câu 15: NH3 không là chất bị oxi hóa trong ph n ứng 

A. 
0t

3 2 24NH  + 5O   4NO + 6H O.  B. 3 2 22NH  + 3Cl   N  + 6HCl.  

C. 3 4NH  + HCl  NH Cl.  D. 
0t

3 2 22NH  + 3CuO  3Cu + N  + 3H O.  

Câu 16: Cho ph n ứng: FexOy  +  HNO3   Fe(NO3)3  +  . . . . . .  Để ph n ứng trên không ph i là ph n 

ứng oxi hóa – khử thì công thức hóa học của oxit sắt ph i là 

A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Fe3O4 hoặc FeO 

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol Fe và y mol Cu trong HNO3 dư thu được s n phẩm gồm 

Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, NO (z mol), NO2 (t mol) và H2O. Biểu thức biểu thị đúng mối quan hệ về số mol 

của các chất Fe, Cu, NO và NO2 là 

A. 3x + 2y = 3z + t. B. x + y = z + t. C. 3x + 2y = 2z + 4t. D. x + y = 3z + t.   

Câu 18: Trong ph n ứng: 
0t

2 2 2 3 24FeS  + 11O   2Fe O  + 8SO  một mol FeS2  

A. nhường 11 mol electron. B. nh n 11 mol electron.  

C. nhường 4 mol electron. D. nh n 4 mol electron. 

Câu 19: Cho ph n ứng: Cu + HNO3 → Cu  O3)2 + NO + H2O. Sau khi cân b ng phương trình hoá học 

trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối gi n thì tỷ lệ nchất bị khử : nchất bị oxi hóa b ng 

A. 8 : 3. B. 2 : 3. C. 1 : 3.  D. 1 : 4.  

Câu 20: Cho ph n ứng: KMnO4  + HCl →  nCl2  +  Cl2 +  KCl + H2O. Sau khi cân b ng phương trình 

hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối gi n thì số phân tử HCl đóng vai trò chất khử 

b ng k lần tổng số phân tử HCl tham gia ph n ứng. Giá trị của k là 

A. 
5

.
8

  B. 
3

.
8

 C. 
1

.
5

 D. 
3

.
5

 

Câu 21: Cho ph n ứng: Fe3O4 + HNO3 →Fe  O3)3 + NO + H2O. Sau khi cân b ng phương trình hoá học 

trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối gi n thì tổng các hệ số cân b ng của ph n ứng trên là 

A. 55 B. 20 C. 25 D. 50 

Câu 22: Cho ph n ứng: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4    K2SO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + H2O. Sau khi cân 

b ng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối gi n thì tổng các hệ số 

cân b ng của ph n ứng trên là 

A. 36. B. 20. C. 31. D. 38. 

Câu 23: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 →  Fe  O3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân b ng 

phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối gi n thì hệ số của HNO3 là 

A. 23x - 9y. B. 45x - 18y. C. 13x - 9y.  D. 46x - 18y. 

Câu 24: Nung nóng KMnO4 người ta thu được K2MnO4, MnO2 và O2. Thể tích O2  đktc  thu được khi 

tiến hành nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4 là 

A. 2,24 lít. B. 1,12 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít.  

Câu 25: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3loãng thu được Cu(NO3)2, NO và H2O. Khối lượng Cu 

cần dùng để khi ph n ứng với dung dịch HNO3loãng  dư  thu được 448 ml  O  đktc  là 

A. 1,92 gam. B. 1,28 gam. C. 0,64 gam. D. 2,56 gam.  

II. Töï luaän 

Câu 1 : Cân   ng phương trình hóa học của các ph n ứng oxi hóa – khử sau   ng phương pháp thăng 

  ng electron theo 4  ước (học sinh có thể gộp bước 2 và 3)  

a.
2Na S Na S       b. Al + H2SO4     Al2(SO4)3  + H2 

c. Fe2O3  + Al    
0t  Fe   + Al2O3    d. MnO2 + HCl 

ot MnCl2 + Cl2 + H2O 



e. Mg + H2SO4 ñaëc  MgSO4 + H2S + H2O  f. Fe2O3 + CO 
ot  Fe + CO2  

g.  Cl2  +  KOH     KCl  +   KClO3  +    H2O   h. Fe + H2SO4 ñaëc  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 

i. Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O  k.  Cu+ HNO3  Cu(NO3)2 + NO +  H2O 

l.  Fe + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O  m. Cu2O   + HNO3   Cu(NO3)2  +  NO + H2O  

Câu 2. Khi cho 2,3 g một kim loại kiềm tác dụng hết với nước thu được dung dịch X và 1,12 lít khí hiđro 

 đktc . Hãy xác định nguyên tố kim loại trên 

Câu 3. Hỗn hợp X gồm hai kim loại nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp nhau trong b ng tuần hoàn. 

Cho 4,4 g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1  thu được 3,36 lít khí H2  đktc  

a.  ác định hai kim loại trên 

b. Tính thể tích dung dịch axit đã dùng. 

Câu 4: a. Cho 0,975 gam một kim loại hóa trị II ph n ứng với axit HCl dư thu được 0,336 lít khí H2 ở 

điều kiện tiêu chuẩn.  ác định tên kim loại? 

b. Mặt khác nếu cho 8,125 gam kim loại nói trên ph n ứng với axit HCl dư. Tính số electron mà kim loại 

đã nhường? 

 


