
TRUỜNG THPT NAM KÌ KHỞI NGHĨA 

 

ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 1 

1. Xác định số proton, số nơtron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân của các 

nguyên tử sau: 39 37

19 17;K Cl . 

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

a. Nguyên tử X có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 7 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 4s
2
. 

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

d. Có điện tích hạt nhân là 38+. 

 

3.Nguyên tử R có tổng số hạt là 58. Trong đó, tỷ số giữa số hạt mang điện và số hạt không 

mang điện là 19:10. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

4.Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị có số khối lần 

lượt là 35 và 37. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử 
37

Cl khi có 300 nguyên tử 
35

Cl. 

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. 
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      ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 2 

1. Xác định số proton, số nơtron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân của các 

nguyên tử sau: 133 209

55 84;Cs Po . 

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

a. Nguyên tử X có 5 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 4p
6
. 

c. Có tổng số electron trên phân lớp s là 5. 

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

 C. 

 

3. Trong nguyên tử M có tổng số hạt là 95. Số hạt không mang điện bằng 58,33% số hạt 

mang điện. Viết kí hiệu nguyên tử của M. 

4. Trong tự nhiên, Ar có 3 đồng vị. Trong đó, đồng vị 
36

Ar chiếm 0,337%, đồng vị 
38

Ar 

chiếm 0,063%, còn lại là đồng vị thứ 3. Biết nguyên tử khối trung bình là 39,984. 

a. Xác định đồng vị còn lại. 

b. Xác định số hạt của 
36

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

Ar. 

5. Nguyên tử nguyên tố A, B đều có phân lớp ngoài cùng là 3p. Hai phân lớp này cách nhau 

1e. B có 3e ở lớp ngoài cùng. Xác định số hiệu nguyên tử của A, B. A, B là kim loại? Phi 

kim? Hay khí hiếm? 
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      ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 3 
 

1. Xác định số proton, số nơtron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân của các 

nguyên tử sau: 131 127

54 53;Xe I . 

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

a. Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 7 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 4p
2
. 

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

d. Có điện tích hạt nhân là 20+. 

 

3.Nguyên tử R có tổng số hạt là 34. Trong đó, tỷ số giữa số hạt mang điện và số hạt không 

mang điện là 11:6. Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

4. Nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,2đvC. Mg có 2 loại đồng vị: 
24

Mg và 
25

Mg, Hỏi 

nếu có 500 nguyên tử 
24

Mg thì sẽ có bao nhiêu nguyên tử 
25

Mg? 

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. 
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      ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 4 
 

1. Xác định số proton, số nơtron, nguyên tử khối, số đơn vị điện tích hạt nhân của các 

nguyên tử sau: 195 197

78 79;Pt Au . 

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

a. Nguyên tử X có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 7 electron. 

b. Có phân mức nằng lượng cao nhất là 4p
4
 

c. Có tổng số electron trên phân lớp d là 11. 

d. Có điện tích hạt nhân là 19,2.10
-19

C. 

 

3.Trong nguyên tử A có tổng số hạt là 93. Số hạt mang điện dương bằng 82,857% số hạt 

không mang điện.  Viết kí hiệu nguyên tử của R. 

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. Hai nguyên tử X và Y có phân lớp e ngoài cùng lần lượt là 4p
x
 và 3s

y
. Tổng số electron ở 2 

phân lớp này là 7. Hiệu số electron ở 2 phân lớp này là 3 (x>y). Suy ra cấu hình e của X 

và Y. 


