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ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN HÓA HỌC – LỚP 10 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ............. Mã đề 101 

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố:  

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32; K = 39; Cr = 52 

Câu 1: Lượng cồn C2H5OH được xác định bằng cách cho huyết thanh tác dụng với dung dịch K2Cr2O7 theo 

phản ứng sau: 

 C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O (1) 

Lấy 28 gam huyết thanh của 1 người lái xe tác dụng hết với 35 ml dung dịch K2Cr2O7 0,06M (theo luật hàm 

lượng cồn của người tham gia giao thông không vượt quá 0,02% theo khối lượng). Phát biểu đúng là 

A. Hàm lượng cồn trong máu là 0,18%. 

B. Phản ứng (1) K2Cr2O7 là chất oxi hóa, H2SO4 là chất khử. 

C. Người lái xe trên vi phạm luật giao thông. 

D. Tổng hệ số của các chất (số nguyên, tối giản) trong phản ứng (1) là 30. 

Câu 2: Chọn định nghĩa đúng nhất của liên kết cộng hóa trị. 

A. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau. 

B. Liên kết cộng hóa trị là liên kết trong đó cặp electron dùng chung bị lệch về một nguyên tử. 

C. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa các nguyên tử bằng những cặp electron chung. 

D. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron 

chung. 

Câu 3: Cho các phương trình phản ứng: 

(a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.    (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O. 

(c) Fe3O4+ 4CO → 3Fe + 4CO2.   (d) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3. 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là 

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

Câu 4: A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng số 

proton trong hạt nhân của hai nguyên tố A và B bằng 32. Hai nguyên tố đó là (ZN = 7; ZO = 8; ZNa = 11; ZMg 

= 12; ZP = 15; ZS = 16; ZK = 19; ZCa = 20). 

A. Mg và Ca. B. N và P. C. Na và K. D. O và S. 

Câu 5: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, notron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt 

không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là 

A. [Ar] 3d6 4s2. B. [Ar] 3d6 4s1. C. [Ar] 3d3 4s2. D. [Ar] 3d5 4s1. 

Câu 6: Cho các ion sau: Mg2+, SO
2

4


, Al3+, S2-, Na+, Fe3+, NH 4


, CO 2

3

 . Số ion đơn nguyên tử là: 

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

Câu 7: Trong một chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần: 



Mã đề 101   Trang 2/4 

A. Bán kính nguyên tử giảm dần. 

B. Giá trị ái lực electron của nguyên tử giảm dần. 

C. Độ âm điện của nguyên tử giảm dần. 

D. Năng lượng ion hoá thứ nhất của nguyên tử giảm dần. 

Câu 8: Nguyên tố R thuộc nhóm A, có thể tạo ra oxit cao nhất có dạng RO3. Trong hợp chất của R với hidro, 

hidro chiếm 5,88% về khối lượng. R là 

A. nitơ B. oxi C. lưu huỳnh D. cacbon 

Câu 9: Cấu hình electron của Cu (Z = 29) là 

A. [Ar] 3d8 4s2 B. [Ar] 3d10 4s2 C. [Ar] 3d10 4s1 D. [Ar] 3d9 4s2 

Câu 10: Có các phát biểu sau: 

(1) Trong bảng tuần hoàn, chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron. 

(2) Nguyên tố P (Z = 15) thuộc chu kì 3, nhóm VA. 

(3) Tính phi kim được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là O, N, P, Si. 

(4) Trong một nhóm A, theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần tính bazơ của các oxit và hidroxit tương ứng 

của các nguyên tố giảm dần. 

(5) Trong một chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần tính kim loại của các nguyên tố giảm 

dần. 

Số phát biểu đúng là 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 

Câu 11: Trong hợp chất Al2(SO4)3, điện hóa trị của Al là: 

A. 2+. B. +3. C. 3+. D. 3. 

Câu 12: Có các phát biểu sau: 

(1) Trong hạt nhân nguyên tử luôn có hạt proton và nơtron. 

(2) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton. 

(3) Các nguyên tử có từ 1 đến 3 electron lớp ngoài cùng đều có tính kim loại. 

(4) Đồng vị là những nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học, có cùng số proton nhưng khác nhau số 

khối. 

(5) Số khối là khối lượng nguyên tử tính theo u 

(6) 1s2 2s2 2p1
 là cấu hình của nguyên tố có tính kim loại. 

Số phát biểu đúng là 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 

Câu 13: Cho Na (Z = 11), Mg (Z = 12) và Al (Z = 13), khi tham gia liên kết thì các nguyên tử Na, Mg, Al có 

xu hướng tạo thành ion 

A. Na+, Mg+, Al+ B. Na+, Mg2+, Al4+ C. Na+, Mg2+, Al3+ D. Na2+, Mg2+, Al3+ 

Câu 14: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm ( 27

13 Al) lần lượt là 

A. 12 và 14. B. 13 và 13. C. 13 và 14. D. 13 và 15. 

Câu 15: Một nguyên tố X có hai đồng vị với số nguyên tử đồng vị 1 bằng 27/23 số nguyên tử đồng vị 2. Hạt 

nhân nguyên tử X có 35 proton. Trong nguyên tử của đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Số nơtron trong nguyên 
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tử của đồng vị thứ hai nhiều hơn trong đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của 

nguyên tố X ( XA ). 

A. 79,92 u B. 78,08 u C. 80,00 u D. 80,08 u 

Câu 16: Chọn định nghĩa đúng nhất của ion. 

A. Ion là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện. 

B. Ion là những hạt nhỏ có mang điện âm hay dương. 

C. Ion là những phần tử tích điện. 

D. Ion là những hạt nhỏ có mang điện. 

Câu 17: Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong các hợp chất: NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là 

A. –4, +5, –2, 0, +3, –1. B. +3, –5, +2, –4, –3, –1 C. –4, +6, +2, +4, 0, +1. D. –3, +5, +2, +4, 0, +1. 

Câu 18: Trong phản ứng: Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl, nguyên tố clo đóng vai trò 

A. chỉ bị oxi hóa. B. không bị oxi hóa, không bị khử. 

C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử. D. chỉ bị khử. 

Câu 19: Điều nào sau đây sai khi nói về bảng tuần hoàn? 

A. Nguyên tố thuộc chu kì 5 thì nguyên tử của nguyên tố có 5 lớp electron ở vỏ nguyên tử. 

B. Nguyên tử các nguyên tố trong nhóm IA có 1 electron ở lớp ngoài cùng. 

C. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. 

D. Trong cùng một chu kì, độ âm điện thường giảm từ trái sang phải. 

Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố 

Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron 

hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X và Y lần lượt là 

A. kim loại và khí hiếm. B. khí hiếm và kim loại. C. kim loại và kim loại. D. phi kim và kim loại. 

Câu 21: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82. Trong đó, tổng số hạt mang điện nhiều 

hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 

A. 
56

30
X

 B. 
56

26
X

 C. 
52

30
X

 D. 
82

22
X

 

Câu 22: Cho các phát biểu sau: 

(a) Axit nitrơ (HNO2) có công thức cấu tạo là O=N-O-H. 

(b) Trong một nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. 

(c) Tổng số proton của ion SO4
2– là 50. 

(d) Nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng đều là khí hiếm. 

(e) Có tất cả 3 nguyên tố hóa học mà nguyên tử đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s1. 

(f) Trong hợp chất, oxi luôn có số oxi hóa – 2. 

Số phát biểu sai là 

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. 

Câu 23: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 4s24p3. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố 

X thuộc 

A. chu kỳ 4 nhóm VB. B. chu kỳ 4 nhóm IIIA. C. chu kỳ 4 nhóm VA. D. chu kỳ 3 nhóm IVA. 
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Câu 24: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ba nguyên tử: 
63

29
X

; 
65

29
Y

; 
65

30
Z

? 

A. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hóa học. 

B. Z và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. 

C. X và Y có cùng số khối. 

D. X và Z có cùng số notron. 

Câu 25: Một nguyên tố R có cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p3. Công thức hợp chất khí với hidro và công 

thức oxit cao nhất của R có dạng 

A. RH5, R2O5. B. RH2, RO. C. RH3, R2O5. D. RH3, R2O3. 

Câu 26: Cho các nguyên tố Al (Z = 13), Rb (Z = 37), Ca (Z = 20), Mg (Z = 12). Tính bazơ của các hidroxit 

tương ứng giảm dần theo thứ tự từ trái sang phải là: 

A. Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, RbOH. B. Al(OH)3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, RbOH. 

C. RbOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3. D. RbOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Al(OH)3. 

Câu 27: Hạt nhân nguyên tử gồm 

A. proton và notron. B. proton, notron, electron. 

C. electron. D. proton và electron. 

Câu 28: Phản ứng 
+3

Fe  + 1e → 
+2

Fe biểu thị quá trình nào sau đây? 

A. Quá trình phân hủy. B. Quá trình khử. C. Quá trình hòa tan. D. Quá trình oxi hoá. 

Câu 29: Cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số cân bằng của phương trình phản ứng 

lần lượt từ trái sang phải là 

A. 3, 4, 3, 2, 4. B. 1, 2, 2, 1, 3. C. 3, 8, 3, 2, 4. D. 2, 3, 2, 3, 4. 

Câu 30: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, nguyên tử của nguyên tố Y 

có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết 

A. cộng hóa trị. B. ion. C. kim loại. D. cho nhận. 

 

 

---HẾT--- 

Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào 


