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MÔN HÓA : LỚP 10 – LỚP VỎ NGUYÊN TỬ. 

( Thời gian làm bài 10 phút). 

Câu 1: Điền vào chỗ trống: ( 2 điểm). 

a. Trong nguyên tử các: (a.1) …………………………… chuyển động (a.2): …………………… trong khu vực xung 

quanh: (a.3):……………………… và không theo một quỹ đạo nào cả. 

b. (b.4):……………………… là khi vực xung quanh hạt nhân mà xác suất tìm thấy electron là lớn nhất vào khoảng 

(b.5):……………………….Obitan gồm: (b.6):……......... khác nhau đó là: (b.7)…………………………  

c. Các electron trong một lớp có mức năng lượng: ( c.8)……………………, và các electron trong một: (c.9) 

……………………… có mức năng lượng bằng nhau. Những electron càng gần hạt nhân thì có mức năng lượng càng: ( 

c.10)……………… 

Câu 2. Hãy điền vào chỗ trống: ( 2 điểm). 

2.1. Cấu trúc e của nguyên tử Natri ( Z = 11) là: ……………………………………… 

2.2. Cấu trúc electron của nguyên tử S là: ………………………………………………….. 

2.3. Cấu trúc electron của nguyên tử Fe là: ………………………………………………… 

2.4. Nguyên tử R có cấu trúc e là: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
: R là nguyên tử: ……………… 

2.5. Nguyên tử X có cấu trúc eletron ở lớp vỏ ngoài cùng là: 4s
2
4p

1
 thì nguyên tử đó có số electron trong lớp vỏ là: 

Câu 3. Hãy điền vào chỗ trống: (2 điểm). 

3.1. Cấu trúc của bộ khung của lớp vỏ: ………………………………………4p
6
. 

3.2. Trong một obitan có tối đa: ……………… electron. 

3.3. Số electron tối đa trong phân lớp s, p, d, f lần lượt là: ……………………………… 

3.4. Obitan p có hình: …………………… 

3.5. Số electron tối đa trong lớp thứ M là: …………………………… 

Câu 4. Hãy chọn câu đúng – sai: ( 2 điểm). 

 Đ – S: Năng lượng được sắp xếp đúng là: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s  

 Đ – S: Số electron tối đa trong phân lớp f là 10. 

 Đ – S: Số obitan trong phân lớp p là 3. 

 Đ – S: Những obitan trong cùng một phân lớp sẽ cùng định hướng trong không gian. 

 Đ – S: Lớp thứ L có 4 obitan (AO). 

 Đ – S: Số opitan trong các phân lớp s, p, d, f là các số chẳng. 

 Đ – S: Phân lớp đầu tiên của một lớp đều được kí hiệu là phân lớp s. 

 Đ – S: Một n.tử có 23 e: cấu trúc e của nguyên tử đó là:1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
. 

 Đ – S: Nguyên tử P có số electron lớp vỏ ngoài cùng là 5. 

 Đ – S: Nguyên tử K có số electron lớp vỏ ngoài cùng là 1. 

Câu 5. Điền vào chỗ trống: ( 2 điểm). 

5.1. Tổng số phân lớp ( có chứa e) trong lớp vỏ của nguyên tử Mg và Fe là: …………… 

5.2. ion Cl
-
 có cấu trúc electron giống nguyên tử:……………………………………. 

5.3. Tổng số obitan ( có chứa e) trong nguyên tử Lưu huỳnh là: ………………………… 

5.4. Cấu trúc electron đúng của nguyên tử Crom:……………………………………… 

5.5. Bán kính của: Ne, Na
+
, Mg

2+
 được xếp theo chiều tăng dần là: …………………………… 

 


