
Đề 1: 
1. Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 115 hạt, trong đó số hạt không mang điện bằng 

64,29% số hạt mang điện. 

a. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

b. Xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

c. R là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp 

chất khí với hiđro (nếu có). 

2. Xác định số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân 

của các nguyên tử sau: 27 37

13 17;Al Cl . 

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có: 

a. Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 4s
1
. 

c. Có tổng số electron trên phân lớp p là 7. 

d. Có điện tích hạt nhân là 35+. 

4. Trong tự nhiên, Ar có 3 đồng vị. Trong đó, đồng vị 
40

Ar chiếm 99,6%, đồng vị 
38

Ar 

chiếm 0,063%, còn lại là đồng vị thứ 3. Biết nguyên tử khối trung bình là 39,948. 

a. Xác định đồng vị còn lại. 

b. Xác định số hạt của 
40

Ar và đồng vị thứ 3 khi có 20 nguyên tử đồng vị 
38

Ar. 

5. Nguyên tố A không phải là khí hiếm có phân lớp electron ngoài cùng là 3p
x
. Nguyên tử 

nguyên tố B có phân lớp electron lớp ngoài cùng là 4s
y
. Biết x+ y = 7. Xác định số hiệu 

nguyên tử của A và B. 

 

 

Đề 2: 
1. Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 82 hạt, trong đó tỉ số của số hạt không mang điện và 

số hạt mang điện âm 15:13. 

a. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

b. Xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

c. R là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp 

chất khí với hiđro (nếu có). 

2. Xác định số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân 

của các nguyên tử sau: 79 24

35 12;Br Mg . 

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có: 

a. Nguyên tử X có 4 lớp electron, lớp N có 7 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 3s
1
. 

c. Có tổng số electron trên phân lớp p là 10. 

d. Có điện tích hạt nhân là 20+. 

4. Trong tự nhiên, Br có 2 đồng vị 
79

Br và 
81

Br. Biết NTKTB là 79,91. 

c. Xác định % số nguyên tử các đồng vị.. 

d. Xác định số hạt của 
79

Br  khi có 125 nguyên tử đồng vị 
81

Br. 



5. Hai nguyên tử X và Y có phân lớp e ngoài cùng lần lượt là 4p và 3s. Tổng số electron ở 2 

phân lớp này là 4. X là phi kim. Suy ra cấu hình e của X và Y. 

. 

 

Đề 3: 
1. Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 193 hạt, trong đó số hạt mang điện dương bằng 

69,14% số hạt không mang điện. 

a. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

b. Xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

c. R là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp 

chất khí với hiđro (nếu có). 

2. Xác định số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân 

của các nguyên tử sau: 28 56

14 26;Si Fe . 

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có: 

a. Nguyên tử X có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 5s
1
. 

c. Có tổng số electron trên phân lớp s là 7. 

d. Có điện tích hạt nhân là 32.10
-19

C. 

4. Trong tự nhiên, Si có 3 đồng vị. Trong đó, đồng vị 
28

Si chiếm 92,23%, đồng vị 
29

Si 

chiếm 4,67%, còn lại là đồng vị thứ 3. Biết nguyên tử khối trung bình là 28,1087. 

a. Xác định đồng vị còn lại. 

b. Xác định số hạt của 
28

Si và đồng vị thứ 3 khi có 15 nguyên tử đồng vị 
29

Si. 

5.Phân mức năng lượng cao nhất của 2 nguyên tử A và B lần lượt là 4s và 3p. Tổng số e của 

2 phân lớp này bằng 5 và hiệu số e của chúng bằng 3.Viết cấu hình e và suy ra ĐTHN 

của các nguyên tử A và B. 

 

Đề 4: 
1. Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 60 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt 

không mang điện. 

a. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

b. Xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

c. R là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp 

chất khí với hiđro (nếu có). 

2. Xác định số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân 

của các nguyên tử sau: 65 31

30 15;Zn P . 

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có: 

a. Cu (Z=29). 

b. Có electron lớp ngoài cùng là 3s
2
3p

6
. 

c. Có tổng số electron trên phân lớp d là 7. 



d. Có điện tích hạt nhân là 41,6.10
-19

. 

4. Trong tự nhiên, Nitơ có 2 đồng vị 
14

N; 
15

N. Biết nguyên tử khối trung bình là 14,0036. 

a. Xác định % số nguyên tử của các đồng vị. 

b. Xác định số hạt của 
14

N khi có 1 nguyên tử đồng vị 
15

N. 

 

5. Sắp xếp theo chiều tằng dần tính phi kim của các nguyên tố sau: Al(Z=13); Ca(Z=20), 

Ga(Z=31), Sr(Z=38). 

 

Đề 5: 
1. Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 185 hạt, trong đó số hạt mang điện dương bằng 

70,13% số hạt không mang điện. 

a. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

b. Xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

c. R là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp 

chất khí với hiđro (nếu có). 

2. Xác định số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân 

của các nguyên tử sau: 201 207

80 82;Hg Pb . 

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có: 

a. Cr (Z=24). 

b. Có electron lớp ngoài cùng là 5s
1
. 

c. Có tổng số electron trên phân lớp d là 2. 

d. Có điện tích hạt nhân là 26+. 

4. Trong tự nhiên, Mg có 3 đồng vị. Trong đó, đồng vị 
24

Mg chiếm 78,99%, đồng vị 
25

Mg 

chiếm 10,00%, còn lại là đồng vị thứ 3. Biết nguyên tử khối trung bình là 24,3202. 

a. Xác định đồng vị còn lại. 

b. Xác định số hạt của các đồng vị khác khi có 25 nguyên tử đồng vị 
25

Mg. 

5. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p
x
. Nguyên tử của 

nguyên tố Y có 4 lớp electron và có 1 electron trên lớp N. Nguyên tử X và Y hơn kém 

nhau 2 electron. Nguyên tố X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? 

 

 

Đề 6: 

1. Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 34 hạt, trong đó số hạt không mang điện bằng 
12

11
 số 

hạt mang điện dương. 

a. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

b. Xác định vị trí của R trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

c. R là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp 

chất khí với hiđro (nếu có). 



2. Xác định số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân 

của các nguyên tử sau: 108 137

47 56;Ag Ba . 

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có: 

a. Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp M có 3 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 3d
5
. 

c. Có tổng số electron trên phân lớp p là 9. 

d. Có điện tích lớp vỏ là 13-. 

4. Trong tự nhiên, Ne có 2 đồng vị 
20

Ne; 
22

Ne. Biết nguyên tử khối trung bình là 20,18. 

a. Xác định % số nguyên tử các đồng vị. 

b. Xác định số hạt của 
20

Ne  khi có 18 nguyên tử đồng vị 
22

Ne. 

5. Nguyên tố A có tổng số electron trên phân lớp p là 7. Nguyên tử nguyên tố B có tổng số 

hạt mang điện nhiều hơn tồng số hạt mang điện của nguyên tố A là 4. Xác định số hiệu 

nguyên tử của A và B. 

 


