
Tµi liÖu «n thi §H-C§     Chuyªn ®Ò: 

 

1 Copyright ©  Thuyhoathaiphien.wordpress.com 
 

Bài 1: THÀNH PHẦN CẤU TẠO N.TỬ. 

Câu 1: N.tử R có điện tích ở lớp vỏ là: - 41,6.10
-19

 culong. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng: 

 A. Lớp vỏ của R có 26 electron. B. Hạt nhân của của R có 26 prôtôn. 

 C. Hạt nhân của R có 26 nơtron. D. N.tử R trung hòa điện. 

Câu 3. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định cho dưới đây: 

1. Bản chất của tia âm cực ( trong thí nghiệm của Tom-xơn) là chùm hạt electron. 

2. Điện tích có giá trị tuyệt đối 1,6.10
-19

 culong được gọi là điện tích đơn vị. 

3. N.tử có cấu tạo khối cầu gồm các e sắp xếp đặc khít cấu tạo nên lớp vỏ. 

4. N.tử là hạt hạt mang điện tích dương. 

5. nơtron và electron có điện tích như nhau. 

6. proton và nơtron có trị số điện tích bằng nhau, nhưng ngược dấu nhau. 

7. Trong một n.tử số nơtron luôn lớn hơn số prôtôn. 

8. Tổng đại số điện tích ở lớp vỏ hạt nhân và hạt nhân của bất kì luôn bằng 0. 

 A. 3 B. 4 C. 5 D.6 

Câu 4. Người ta đã xác định được khối lượng của electron là gía trị nào sau đây: 

 A. 1,6.10
-19

 kg. B. 1,67.10
-27

kg C. 9,1.10
-31

kg D. 6,02.10
-23

kg. 

Câu 5. Hạt nhân n.tử R bất kì ( trừ hiđrô ) : luôn luôn có hạt nào sau đây: 

 A. prôtôn.          B. Nơtron. C. Prôtôn và nơtron. D. Proton, notron, electron. 

Câu 6. Điều nhận định nào sau đây là không đúng: 

A. N.tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước rất nhỏ so với kích thước của n.tử và nằm ở tâm 

của n.tử. 

B. Khối lượng của n.tử tập trung hầu hết ở hạt nhân, khối lượng của electron không đáng kể so với khối lượng của n.tử. 

C. Tổng  trị số điện tích âm của electron trong lớp vở n.tử  bằng tổng trị số điện tích dương của prôtôn nằm trong hạt 

nhân n.tử. 

D. Khối lượng tuyệt đối của n.tử bằng tổng khối lượng của prôton và nơtron trong hạt nhân. 

Câu 7. N.tử X có tổng số hạt trong n.tử là 40. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Điều 

nào sau đây là không đúng: 

A. Số hạt không mang điện của X là 12. 

B. Số hạt mang điện tích dương của X là 11. 

C. Số khối của n.tử X là 24. 

D. Hiệu số hạt không mang điện và số hạt trong lớp vỏ là 1. 

Câu 8. Đường kính của n.tử lớn hơn đường kính của hạt nhân vào khoảng: 

 A. 10000 lần. B. 1000 lần. C. 100000 lần D. 100 lần. 

Câu 9. Điều nào sau đây là đúng: 

A. Một n.tử trung hòa điện sau khi đã nhận thêm electron sẽ mang điện tích dương. 

B. Một n.tử trung hòa điện, sau khi mất đi một số electron ở lớp vỏ sẽ mang điện tích dương. 

C. Một n.tử trung hòa điện, sau khi mất đi hoặc nhân thêm electron thì điện tích của n.tử sẽ không thay đổi. 

D.  (A, B, C) là những nhận xét không đúng. 

Câu 10. Trong 600gam Mg có bao nhiêu gam electron ( cho biết me = 9,1.10
-31

kg, n.tử khối của Mg = 24), và số 

avogadro = 6,02.10
23

. 

 A. 0,13696gam      B. 0,16435gam.    C. 0,18623gam      D.  0,3287gam 

Câu 11: Cho 1u = 1,66.10
-27

 kg. N.tử khối của Neon là 20,179u. Vậy khối lượng theo đơn vị kg của Neon là: 

A. 33,5.10
-27

kg.         B. 183,6.10
-31

kg. C. 32,29.10
-19

kg. D. 33,98.10
-27

kg. 

Câu 12. Hằng số avogadro có ý nghĩa là: 

A. Trong 1 gam hạt vimo ( n.tử hay phân tử ) thì có 6,02.10
23

 hạt. 

B. Trong 1 mol hạt vimo ( n.tử hay phân tử ) thì có 6,02.10
23

 hạt. 

C. Trong lít hạt vimo ( n.tử hay phân tử ) thì có 6,02.10
23

 hạt. 

D. Trong mol hạt vimo ( n.tử hay phân tử ) thì cân nặng  6,02.10
23

 gam. 

Câu 13. Trong 0,1 mol CuCl2  thì có bao nhiêu n.tử các loại: 

 A. 10,06.10
22

 B. 6,02.10
22

 C. 6,02.10
23

 D. 10,06.10
23

. 

Câu 14. Cho các nhận xét sau: Số nhận xét đúng là: 

1. Một n.tử có điện tích hạt nhân là +1.6a.10
-19

 culong thì số proton trong hạt nhân là: a 

2. Trong một n.tử thì số proton luôn bằng số nơtron. 

3. Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy một loại hạt có khối lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt đó là 

electron. 

4. Trong n.tử bất kì thì điện tích của lớp vỏ luôn bằng điện tích của hạt nhân nhưng ngược dấu. 

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

Câu 15. Cho n.tử R, Ion X
2+

, và ion Y
2-

 có số electron ở lớp vỏ bằng nhau. Sự sắp xếp bán kính n.tử nào sau đây là đúng. 

 A. R < X
2+

 < Y
2-

.       B. X
2+

 < R < Y
2-

 C. X
2+

 < Y
2-

< R. D. Y
2-

 < R < X
2+

. 
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Câu 16. N.tử có tổng số hạt là 34. Trong đó tổng số hạt không mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Số hạt 

không mang điện của n.tử đó là: 

 A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 

Câu 17. Tính khối lượng của electron có trong 1kg Fe. Biết 1 mol n.tử Fe có khối lượng là 55,85g. Số proton trong hạt 

nhân của Fe là 26. 

 A. 2,55.10
-3

 gam       B. 2,55.10
-4

 gam. C. 0,255 gam. D. 2,55.10
-3

kg. 

Câu 18. Tổng số hạt trong n.tử R là 40. TÍnh số prôton của R biết tổng số proton và nơtron của R không chia hết cho 2. 

 A. 12 B. 11 C. 13 D. 10 

Câu 19. Một n.tử có tổng số hạt là 46. Trong đó tỉ số hạt mang điện tích đối với hạt không mang điện là 1,875. Khối 

lượng tuyệt đối của n.tử đó là: 

 ( Cho biết me = 9,109.10
-31

 kg ; mp  = 1,6726.10
-27

 kg; mn = 1,6748.10
-27

 kg). 

 A. 5,1673.10
-26

kg     B. 5,1899.10
-26

 kg.     C. 5,2131.10
-26

 kg    D.5,252.10
-27

kg. 

Câu 20. Tổng khối lượng tương đối của n.tử U là 1,052.10
-25

 kg. Lớp vỏ của n.tử mang điện tích là 4,64.10
-18

 culong. Số 

nơtron trong hạt nhân là: ( cho mn  mp  1,67.10
-27

kg). 

 A. 33 B. 34 C.31 D. 32. 

 


