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CHƯƠNG II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC  

ðỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 
 

I. Nguyên tử 
1. Thành phần nguyên tử. Nguyên tố hóa học  
II.1.  Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau ñây chứa 8 electron, 8 proton, 8 nơtron ? 
A. O16

8                     B. O17
8     C. O18

8     D. F17
9  

 

II.2.  Nguyên tử F19
9  có số khối là 

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

II.3.  Hạt nhân nguyên tử Cu65
29 có số nơtron là 

A. 65   B. 29    C. 36    D. 94 
 

II.4.  Một nguyên tử của ñồng vị photpho là P32
15 . Nguyên tử này có số electron là 

A. 15   B. 17    C. 32    D. 47 
 

II.5.  Một nguyên tử có số hiệu là 29 và số khối là 61 thì nguyên tử ñó phải có 
A. 90 nơtron  B. 61 electron   C. 29 nơtron   D. 29 electron 
 

II.6.  Những nguyên tử Ca40
20 , K39

19 , Sc41
21 có cùng 

A. Số electron  B. Số hiệu nguyên tử  C. Số khối   D. Số nơtron  
 

II.7.  Các ion và nguyên tử Ne (Z = 10), Na+ (ZNa = 11), F- (ZF = 9) có 
A. Số khối bằng nhau.     B. Số electron bằng nhau 
C. Số proton bằng nhau    D. Số nơtron bằng nhau 
 

II.8.  Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của 
nguyên tố X là 
A. 19 u.  B. 20 u    C. 21 u    D. Kết quả khác. 
 

II.9.  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang ñiện nhiều hơn tổng số hạt 
không mang ñiện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là 
A. 26   B. 27    C. 28    D. Kết quả khác. 
 

II.10. Trong nguyên tử X có tổng số proton, nơtron và electron là 26. Hãy cho biết X thuộc về loại 
nguyên tử nào sau ñây (Biết rằng X là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vỏ trái ñất)? 
A. O16

8    B. O17
8     C. O18

8     D. F19
9  

 

II.11. Nguyên tố X có tổng số hạt bằng 58. Số nơtron gần bằng số proton. X có số khối là 
A. 38   B.39    C. 40    D. Kết quả khác 
 
2. ðồng vị. Nguyên tử khối. Nguyên tử khối trung bình 
II.12. Các ñồng vị của một nguyên tố hóa học ñược phân biệt với nhau bởi ñại lượng nào sau ñây ? 
A. Số nơtron  B. Số e hóa trị   C. Số proton   D. Số lớp e  
 

II.13. Dãy nào dưới ñây gồm các ñồng vị của cùng một nguyên tố hóa học ? 
A. X,14

6 Y14
7   B. YX, 20

10
19
9    C. YX, 29

14
28
14    D. YX, 40

19
40
18  

 

II.14. Hiñro có ba ñồng vị là H1
1 , H2

1 , H3
1 . Oxi có ba ñồng vị là O16

8 , O17
8 , O18

8 . Khối lượng phân tử nhỏ 

nhất có thể có của phân tử nước là 
A. 20u   B. 18u    C. 17u    D. 19u 
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II.15. Hiñro có các ñồng vị H1
1 , H2

1 , H3
1 . Oxi có ba ñồng vị là O16

8 , O17
8 , O18

8 . Số loại phân tử nước 

khác nhau ñược tạo thành là 
A. 16   B. 17    C. 18    D. 19 
 

II.16. Khi nói về số khối, ñiều khẳng ñịnh nào sau ñây luôn ñúng ? 
A. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng khối lượng các hạt proton và nơtron 
B. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron 
C. Trong nguyên tử, số khối bằng nguyên tử khối 
D. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng các hạt proton, nơtron và electron 
 

II.17. Một nguyên tố hóa học có nhiều loại nguyên tử có khối lượng khác nhau vì nguyên nhân nào sau 
ñây ? 
A. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau số proton 
B. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron 
C. Hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau số electron 
D. ðáp án khác 
 

II.18. Nguyên tử khối trung bình của ñồng kim loại là 63,546. Trong tự nhiên tồn tại hai loại ñồng vị 
ñồng là Cu,65

29 Cu.63
29 Thành phần % của Cu65

29  theo số nguyên tử là 
A. 27,3%  B. 26,3%   C. 26,7%   D. 23,7% 
 

II.19. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91. Biết R có hai ñồng vị trong ñó R79
Z chiếm 

54,5% số nguyên tử. Nguyên tử khối của ñồng vị còn lại có giá trị nào sau ñây ? 
A. 80   B. 81    C. 82    D. 85 
 
3. Obitan nguyên tử. Lớp và phân lớp electron. Cấu hình electron nguyên tử 
II.20. Số ñơn vị ñiện tích hạt nhân của lưu huỳnh là 16. Biết rằng các electron của nguyên tử S ñược phân 
bố trên ba lớp electron (K, L, M), lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron ở lớp L trong nguyên tử lưu 
huỳnh là 
A. 12   B. 10    C. 8    D. 6 
 

II.21. Trong số các kí hiệu sau ñây của các obitan, kí hiệu nào sai ? 
A. 4f   B. 2d    C. 3d    D. 2p 
 

II.22. Nguyên tử của một nguyên tố có ñiện tích hạt nhân là 13+. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên 
tử ñó là bao nhiêu ? 
A. 13 electron   B. 3 electron    C. 5 electron    D. 14 electron  
 

II.23. Một nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 
6. X là nguyên tố nào sau ñây ? 
A. Oxi ( Z = 8)  B. Lưu huỳnh ( Z = 16) C. Flo (  Z = 9)  D. Clo ( Z = 17) 
 

II.24. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 electron ở phân lớp 3d. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 
A. 23   B. 24    C. 25    D. 26 
 

II.25. Nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X thuộc loại ? 
A. Nguyên tố s B. Nguyên tố p  C. Nguyên tố d  D. Nguyên tố f 
 

II.26. Cho biết cấu hình electron của X, Y lần lượt là: 1s22s22p63s23p3 và 1s22s22p63s23p64s1 

Nhận xét nào sau ñây là ñúng ? 
A. X và Y ñều là các kim loại.    B. X và Y là các phi kim 
C. X và Y là các khí hiếm    D. X là phi kim còn Y là kim loại 
 

II.27. Cho 6 nguyên tố có phân mức năng lượng cao nhất là: 1s2 , 3s2, 3p1, 3p2, 3p6, 4p4. Số nguyên tử kim 
loại, phi kim, khí hiếm trong số các nguyên tử trên là 
A. 4, 1, 4  B. 3, 2, 1   C. 2, 2, 2   D. 2, 3, 1 
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II.28. Cấu hình electron của nguyên tố X39
19 : 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nguyên tố X có ñặc ñiểm 

A. Là kim loại kiềm có tính khử mạnh  B. Là nguyên tố chu kì 4 nhóm IA 
C. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử X là 20 D. ðây là nguyên tố mở ñầu chu kì 4 
E. Tất cả A, B, C, D ñều ñúng 
 

II.29. Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron: [Khí hiếm](n-1)dans1. Vậy nguyên tố A là 
A. Kim loại nhóm IA (kim loại kiềm)  B. Kim loại nhóm IB (Cu, Ag, Au) 
C. Các kim loại nhóm VIB    D. Hiñro hoặc các kim loại khác  
E. Cả A, B, C ñều có thể ñúng 
 

II.30. Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là 
A. 1s22s22p63s23p63d64s2    B. 1s22s22p63s23p63d6 

C. 1s22s22p63s23p63d5     D. 1s22s22p63s23p63d44s2 
 

II.31. Ion M3+ có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tố M là 
A. Nhôm: 1s22s22p63s23p1    B. Magie: 1s22s22p63s2 
C. Silic: 1s22s22p63s23p2    D. Photpho: 1s22s22p63s23p3 

 

II.32. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một ion là: 2s22p6. Cấu hình electron của nguyên tử tạo nên 
ion ñó là 
A. 1s22s22p63s1 B. 1s22s22p63s2  C. 1s22s22p63s23p1     
D. 1s22s22p5      E. Tất cả các cấu hình trên ñều có thể ñúng 
 

II. B ảng tuần hoàn và ñịnh luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
1. Từ cấu hình, xác ñịnh vị trí của nguyên tố trong bảng HTTH và ngược lại 
II.33. Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là: 3p4. Hãy xác ñịnh câu sai trong các câu sau khi nói 
về nguyên tử X 
A. Lớp ngoài cùng của X có 6 electron  B. Hạt nhân nguyên tử X có 16 electron 
C. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở chu kì 3 D. X nằm ở nhóm IVA 
 

II.34. Hai nguyên tố X và Y ñứng 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 nhóm nào sau ñây trong bảng HTTH ? 
A. Chu kì 2,  nhóm IIA     B. Chu kì 3,các nhóm IA và II A 
C. Chu kì 2, các nhóm IIIA và IVA   D. chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA 
 

II.35. Nguyên tố X có Z = 29. Xác ñịnh vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ? 
A. Chu kì 4 nhóm IB     B. Chu kì 3 nhóm IA 
C. Chu kì 4 nhóm IA     D. Chu kì 3 nhốm IB 
 

II.36. . Biết nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm VI của bảng tuần hoàn. Cấu hình của nguyên tử X là 
A. 1s22s22p63s23d4     B. 1s22s22p63s23p4 
C.s22s22p63s4      D. 1s22s22p63s2 
 

II.37. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong ñó tổng số hạt 
mang ñiện nhiều hơn tổng số hạt không mang ñiện là 42. Số hạt mang ñiện của nguyên tử B nhiều hơn 
của A là 12. Hai kim loại A, B lần lượt là 
A. Ca, Fe B. Na, K C. Mg, Fe D. K, Ca 
 

2. Sự biến ñổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố 
II.38. Nguyên tử của nguyên tố nào sau ñây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học ? 
A. Na ở ô thứ 11 trong bảng HTTH   B. Mg ở ô thứ 12 trong bảng HTTH 
C. Al ở ô thứ 13 trong bảng HTTH   D. Si ở ô thứ 14 trong bảng HTTH 
 

II.39. Các nguyên tố nhóm IA trong bảng HTTH có ñặc ñiểm chung nào về cấu hình electron nguyên tử mà 
quyết ñịnh tính chất của nhóm 
A. Số nơtron trong nguyên tử    B. Số electron ở lớp K bằng 2 
C. Số lớp electron như nhau    D. Số electron lớp ngoài cùng bằng 1 
 



  Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học     Chương II. Cấu tạo nguyên tử – Bảng tuần hoàn – ðịnh luật tuần hoàn 
  

 

Lê Phạm Thành, Phone: 0976053496                                                                                       Cử nhân CLC Hóa Học – ðHSP 
E-mail: lpthanh_blackrose84@yahoo.co.uk  

- 4 -

II.40. Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt là  1s22s22p63s1 1s22s22p63s23p64s1,  

1s22s22p63s23p1. Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau ñây ñúng ? 
A. Z < X < Y  B. Z < Y < X   C. Y < Z < X   D. Kết quả khác 
 

II.41. Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất ? 
A. Nitơ (Z = 7)  B. Photpho (Z = 15)  C. Asen (Z = 33)  D. Bitmut (Z = 83) 
 

II.42. Những tính chất nào sau ñây biến ñổi tuần hoàn 
A. Số lớp electron     B. Số electron lớp ngoài cùng 
C. Khối lượng nguyên tử    D. ðiện tích hạt nhân 
 

II.43. Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3. Trong hợp chất của nó với hiñro có 5,88%H về khối lượng. 
Nguyên tử khối của nguyên tố R là 
A. 32  B. 16    C. 14    D. 39 
 

II.44. Hợp chất khí với H của nguyên tố R là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa  46,7% R về khối lượng. 
Nguyên tố R là 
A. O (M = 16)  B. S (M = 32)   C. Na (M = 23)   D. Si (M = 28) 
  


