MỤC LỤC

More than a book

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ - ION .................................................................................... 11
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................. 11
B. Phương pháp giải các dạng bài tập điển hình ....................................................................... 12
C. Ví dụ minh họa ................................................................................................................... 13
D. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................... 23

CHƯƠNG 2: ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC .......................................................................... 28
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................. 28
B. Phương pháp giải các dạng bài tập điển hình ....................................................................... 29
C. Ví dụ minh họa ................................................................................................................... 30
D. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................... 35

CHƯƠNG 3: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ ..................................................................................................... 41
A. Kiến thức cơ bản .................................................................................................................. 41
B. Phương pháp giải các dạng bài tập điển hình ....................................................................... 44
C. Ví dụ minh họa ................................................................................................................... 45
D. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................... 47

CHƯƠNG 4: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC .............................................................................. 54
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................. 54
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................... 56
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................... 59

CHƯƠNG 5: SỰ ĐIỆN LI ............................................................................................................................ 64
A. Kiến thức cơ bản .................................................................................................................. 64
B. Bài toán về sự điện li và phương trình ion thu gọn ................................................................ 67
B1. Ví dụ minh họa ........................................................................................................ 68
C1. Bài tập rèn luyện kĩ năng .......................................................................................... 71
C. Bài toán liên quan đến hiđroxit lưỡng tính ............................................................................ 77
D. Ví dụ minh họa .......................................................................................................... 83
C1. Bài tập rèn luyện kĩ năng .......................................................................................... 88
D. Bài toán về phản ứng của CO2, SO2 với dung dịch kiềm ......................................................... 97
D1. Bài tập rèn luyện kĩ năng ....................................................................................... 104

CHƯƠNG 6: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN ......................................................................................... 109
A. Kiến thức cơ bản ............................................................................................................... 109
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 110
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 114

CHƯƠNG 7: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM OXI .................................................................................................. 124
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 124
B. Ví dụ minh họa .................................................................................................................. 125
Trích đoạn Công Phá Bài Tập Hóa 10-11-12

MỤC LỤC

More than a book

C. Bài tập rèn luyện kĩ năng ................................................................................................... 128

CHƯƠNG 8: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM CACBON (C VÀ Si) ........................................................................... 135
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 135
B. Các dạng bài tập điển hình ................................................................................................ 138
C. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 140
D. Bài tập rèn luyện kĩ năng ................................................................................................... 149

CHƯƠNG 9: CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM NITO (N VÀ P) .................................................................................. 159
A. Bài toán nhiệt phân muối nitrat ........................................................................................... 159
A1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 160
A2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 167
B. Bài toán tổng hợp NH3 ....................................................................................................... 173
B1. Ví dụ minh họa ........................................................................................................ 174
B2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 179
C. Bài toán H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm ....................................................................... 184
C1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 184
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 186

CHƯƠNG 10: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ........................................................................................................ 190
A. Bài toán kim loại tác dụng với axit ...................................................................................... 190
A1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 192
A2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 200
B. Phản ứng nhiệt luyện ......................................................................................................... 205
B1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 205
B2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 210
C. Bài toán kim loại phản ứng với dung dịch muối .................................................................. 216
C1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 218
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 224
D. Sự điện phân ..................................................................................................................... 234
D1. Ví dụ minh họa ...................................................................................................... 237
D2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 241

CHƯƠNG 11: KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM .................................................................. 248
A. Phản ứng của kim loại với nước .......................................................................................... 248
A1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 249
A2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 252
B. Phản ứng nhiệt nhôm ......................................................................................................... 257
B1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 258
B2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 264

CHƯƠNG 12: CÁC NGUYÊN TỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP (Cr – Fe – Cu) ..................................................... 270
A. Kiến thức cơ bản ............................................................................................................... 270
B. Các dạng bài toán liên quan đến crom – sắt – đồng ............................................................. 274
Trích đoạn Công Phá Bài Tập Hóa 10-11-12

MỤC LỤC

More than a book

B1. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 277
C. Sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, HNO3 ............................................................. 283
C1. Ví dụ minh họa ...................................................................................................... 284
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 289

CHƯƠNG 13: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ ............................................................................................. 293
A. Kiến thức cơ bản ............................................................................................................... 293
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 296
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 302

CHƯƠNG 14: HIDROCACBON ................................................................................................................... 309
A. Phản ứng thế hidrocacbon ................................................................................................. 309
A1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 310
A2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 315
B. Phản ứng tách hidrocacbon ............................................................................................... 318
B1. Ví dụ minh họa ...................................................................................................... 319
B2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 322
C. Phản ứng cộng hidrocacbon .............................................................................................. 326
C1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 326
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 332
D. Phản ứng oxi hóa hidrocacbon ........................................................................................... 337
D1. Ví dụ minh họa ...................................................................................................... 339
D2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ....................................................................................... 343

CHƯƠNG 15: ANCOL – PHENOL ............................................................................................................... 347
A. Phản ứng của ancol với kim loại kiềm ................................................................................ 347
A1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 348
A2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 350
B. Phản ứng đốt cháy ancol ................................................................................................... 353
B1. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 353
C. Phản ứng tách nước từ ancol .............................................................................................. 355
C1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 356
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 357
D. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ancol ........................................................................... 360
D1. Bài tập rèn luyện kĩ năng ....................................................................................... 360
E. Điều chế ancol, độ rượu, ancol đa chức và phenol .............................................................. 363

CHƯƠNG 16: ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC ............................................................................... 367
A. Bài tập về tính oxi hóa – khử của andehit – xeton ................................................................ 367
A1. Phương pháp giải các dạng bài tập điển hình .......................................................... 368
A2. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 370
A3. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 379
B. Bài tập về tính chất hóa học của axit cacboxylic ................................................................. 389
Trích đoạn Công Phá Bài Tập Hóa 10-11-12

MỤC LỤC

More than a book

B1. Phương pháp giải các dạng bài tập điển hình .......................................................... 390
B2. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 392
B3. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 399
C. Bài tập về phản ứng đốt cháy andehit – xeton – axit cacboxylic ........................................... 410
C1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 411
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 414

CHƯƠNG 17: ESTE – LIPIT ...................................................................................................................... 419
A. Các bài toán về sự thủy phân este ...................................................................................... 419
A1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 420
A2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ......................................................................................... 422
B. Các bài toán về phản ứng đốt cháy este .............................................................................. 429
B1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 429
B2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 432
C. Các bài toán về xác định chỉ số liên quan đến chất béo ...................................................... 437
C1. Ví dụ minh họa........................................................................................................ 437
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 439

CHƯƠNG 18: CACBOHIDRAT – TINH BỘT – XENLULOZO ........................................................................... 441
A. Kiến thức cơ bản ............................................................................................................... 441
B. Phương pháp giải các dạng bài tập điển hình ..................................................................... 441
C. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 443
D. Bài tập rèn luyện kĩ năng ................................................................................................... 446

CHƯƠNG 19: AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN ......................................................................................... 450
A. Bài toán về tính axit – bazo của amin và aminoaxit ............................................................. 450
A1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 451
A2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 456
B. Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa nito (N) ................................................................. 460
B1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 460
B2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 466
B. Bài toán thủy phân peptit, protein ...................................................................................... 471
C1. Ví dụ minh họa ....................................................................................................... 471
C2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 476
C. Các hợp chất hữu cơ khác chứa N ...................................................................................... 479
D1. Ví dụ minh họa ...................................................................................................... 479
D2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ........................................................................................ 482

CHƯƠNG 20: POLIME ............................................................................................................................ 485
A. Kiến thức cơ bản ............................................................................................................... 485
B. Ví dụ minh họa .................................................................................................................. 487
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng ................................................................................................... 489

CHƯƠNG 21: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG ............................................................................... 492
Trích đoạn Công Phá Bài Tập Hóa 10-11-12

MỤC LỤC

More than a book

A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 492
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 493
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 501

CHƯƠNG 22: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ ................................................................................. 509
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 509
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 510
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 519

CHƯƠNG 23: PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG ............................................................................. 526
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 526
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 527
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 531

CHƯƠNG 24: PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH ............................................................................................... 535
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 535
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 536
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 541

CHƯƠNG 25: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL ELECTRON ........................................................................... 546
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 546
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 547
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 551

CHƯƠNG 26: PHƯƠNG PHÁP DÙNG PHƯƠNG TRÌNH ION - ELECTRON ........................................................ 557
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 557
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 557
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 560

CHƯƠNG 27: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ...................................................................................................... 564
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 564
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 565
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 569

CHƯƠNG 28: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC .............................................................. 572
A. Kiến thức cơ bản ................................................................................................................ 572
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 572
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 584

CHƯƠNG 29: LÀM QUEN VỚI MỘT VÀI CÂU HỎI “GẦN NHẤT” ................................................................... 590
CHƯƠNG 30: KĨ THUẬT VIẾT ĐỒNG PHÂN ................................................................................................ 595
A. Lí thuyết ........................................................................................................................... 595
B. Ví dụ minh họa ................................................................................................................. 597
C. Bài tập rèn luyện kĩ năng .................................................................................................. 602

Trích đoạn Công Phá Bài Tập Hóa 10-11-12

Công phá bài tập Hóa 10-11-12

More than a book

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ - ION
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Nguyên tử
Lớp vỏ: electron mang điện tích âm
Proton mang điện tích dương
[
Hạt nhân [
Notron không mang điện

Electron

Trong đó, số electron bằng số proton.

Hạt nhân

2. Hạt nhân nguyên tử
Hạt nhân nguyên tử bao gồm proton mang điện tích dương và nơtron không
mang điện. Hai hạt này có khối lượng xấp xỉ gần bằng nhau:
m p  1,6726.1027 kg; m n  1,6749.10 27 kg

Proton

Neutron

Hạt nhân có khối lượng rất nhỏ nhưng hầu hết khối lượng nguyên tử tập trung



ở hạt nhân do khối lượng của electron lớp vỏ không đáng kể m e  9,1.10 31 kg



Nhận xét: Khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng nguyên tử và bằng tổng
khối lượng của proton và noton.

STUDY TIP
Để việc tính toán thuận
tiện, đôi khi ta lấy con số
1,52 thành 1,5 bài toán
không thay đổi gì quá
nhiều.

Số khối
A là số khối, N là số nơtron và P là số proton.
A=N+Z
Lưu ý: Mối quan hệ giữa proton và nơtron trong hạt nhân (áp dụng cho các đồng
vị bền tương ứng với Z  82)
Z  N ≤ 1,52Z

3. Đồng vị
Là những nguyên tố của cùng một nguyên tố hóa học, nghĩa là có cùng số proton
p nhưng số khối khác nhau (cùng Z khác A ⇒ N khác nhau)
Ví dụ: Cho 2 đồng vị:
35
17

p  17

Cl n  18 (75%)
 e  17


và

37
17

 p  17

Cl n  20 ( 25%)
 e  17


Nguyên tử khối trung bình (kí hiệu A ): Trong tự nhiên hầu hết các nguyên tố
Chú ý
Nếu nguyên tố có 2 đồng
vị thì ta có công thức

hóa học đều có nhiều đồng vị nên phải lấy nguyên tử khối trung bình của hỗn
hợp đồng vị tính theo tỉ lệ phần trăm của mỗi đồng vị:
A=

Khối lượng hỗn hợp các đồng vị
Tổng số nguyên tử đồng vị

 A1x1  A2 x2 An x n

Trong đó: A1 ; A 2 ; ; A n là số khối của các đồng vị tương ứng với tỉ lệ phần trăm
số lượng đồng vị x1 ; x2 ;; xn (với x1  x2  xn  100%  1 ).
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The Best or Nothing

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH
Gọi số p, n, e trong nguyên tử lần lượt là Z, N, E (nguyên dương)

Dạng 1

Công thức cần ghi nhớ
Z=E
Tống số hạt (S) = Z + N + E = 2Z + N
Số hạt mang điện là: Z + E = 2Z
Số hạt không mang điện: N

Bài tập cơ bản về các hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử
- Nếu bài toán cho dữ kiện về tổng số hạt và một vài yếu tố khác thì ta giải theo
2 cách sau:
S
S
Z
3, 52
3
S
S
Z
Với đồng vị bền  1  Z  20  hoặc S  60 thì ta có Z  N  1,22N hay
3, 52
3
Với đồng vị bền  20  Z  80  hoặc S  60 thì ta có Z  N  1,52Z hay

STUDY TIP
Nếu bài toán cho số hạt
trong 1 phân tử gồm nhiều
nguyên tố khác loại hoặc
ion đa nguyên tử thì ta sẽ
gọi số p, n, e trong mỗi loại
nguyên tử đó là Z, N, E, Z’,
N’, E’ sau đó tiến hành lập
các phương trình đưa về hệ
phương trình 4 ẩn.

- Nếu bài toán cho 2 dữ kiện là tổng số hạt và số hạt mang điện, không mang
điện thì lập các phương trình và giải bình thường.
- Nếu bài cho tổng số hạt và biết số N lớn hơn số Z không nhiều hay hơn 1,2 đơn
vị, ta có thể tính Z bằng cách lấy tổng số hạt trong nguyên tử chia 3. Lấy Z chính
là số nguyên sát dưới kết quả vừa tính được.
- Nếu bài toán cho số hạt trong ion thì ta vẫn gọi số p, n, e trong nguyên tử của
nó là Z, N, E. Sau đó tính số hạt electron trong ion đó theo E và điện tích của ion:
Với ion là Aa  thì ta có số electron bằng E – a.
Với ion là Bb  thì số electron bằng E + b.

Dạng 2

Các bài tập cơ bản liên quan tới đồng vị
Nếu bài toán cho phần trăm các đồng vị yêu cầu xác định nguyên tử khối trung
bình hoặc ngược lại thì ta áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình để
tính

Chú ý
-

cũng có thể

tương ứng là số lượng các
đồng vị.
+ Nếu

Nguyên tử khối trung bình
Nguyên tố A có các đồng vị A1 , A2 , , A n tương ứng lần lượt với tỉ lệ
số lượng các đồng vị là x1 , x 2 ,  , x n
MA 

thì công thức (*) trở thành:
+ Nếu
thì công thức (*) trở thành:

A1 x1  A 2 x 2   A n x n
(*)
x1  x 2   x n

- Nếu bài toán cho nguyển tử khối trung bình và phần trăm đồng các đồng vị
yêu cầu tính số khối của các đồng vị thì ta căn cứ vào giả thiết lập hệ giải các ẩn
A1, A2 ….
- Nếu bài bài toán yêu cầu tính phần trăm khối lượng đồng vị trong hợp chất thì
ta là các bước như sau:
Xác định nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố và phần trăm các đồng vị.
Tính phần trăm đồng vị: % khối lượng đồng vị =

khối lượng đồng vị
phân tử khối hợp chất

.100%

Cụ thể, nguyên tố X có nguyên tử khối là A, đồng vị X1 của nguyên tố X có số
khối là A 1 và phần trăm số lượng của đồng vị X1 là x1 % thì phần trăm khối
lượng của đồng vị X1 trong hợp chất Aa Bb Cc là:
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a.x1 %.A1
a.x1 .A1
%m X  A B C  
.100% 
.100%
1
a b c
M Aa B b Cc
a.A  b.B  c.C

- Bài toán tìm số hợp chất được tạo thành bởi các đồng vị của 2 nguyên tố
Bài toán tổng quát: Nguyên tố X có a đồng vị. Nguyên tử Y có b đồng vị. Trong
tự nhiên có thể có bao nhiêu phân tử X n Ym cấu tạo từ các đồng vị trên.
Cách giải:
STUDY TIP
Với các bạn đang học lớp 10
chưa được học phần tổ hợp
xác suất thì các bạn có thể
làm theo phương pháp liệt
kê hoặc tạm hiểu và nhớ

Đối với chương trình đại học thì ta thường hay gặp các phân tử XY; X 2 Y; XY2
Trường hợp 1: XY.
Khi đó ta có số phân tử là: a.b
Trường hợp 2: X 2 Y
- Phương pháp 1: Liệt kê (với phân tử có số lượng các nguyên tử thì đơn giản

công thức với cách ấn

nhưng với những phân tử có những phân tử lớn thì quá trình diễn ra phức tạp,

trên máy tính như sau:
- Đối với máy tính Fx-570Es
PLUS hoặc Fx-570 VN
PLUS: a_SHIFT_ _2
- Đối với máy tính Fx-500:
a_nCr_2

tốn thời gian và dễ sai)
- Phương pháp 2: Sử dụng toán tổ hợp xác suất
Số cách chọn 2 đồng vị của X trong số a đồng vị là:
Giống nhau: a cách chọn
⇒ Có a  Ca2 cách chọn
{
Khác nhau: Ca2 cách chọn





Số các chọn 1 đồng vị của Y là: b





⇒ Số phân tử X 2 Y được tạo thành là từ các đồng vị của X và Y là: a  Ca2 .b
Trường hợp 3: Tương tự trường hợp 2.

C. VÍ DỤ MINH HỌA
Bài 1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (e ; p ; n) là 95. Xác
định nguyên tử X biết rằng X có số khối chia hết cho 5.
Lời giải
Chú ý
Đối với các dạng toán có 20
< Z
82 giá trị của Z
thường giới hạn trong
khoảng xác định với hiệu
hai đầu mút lớn hơn 1 nên
Z sẽ nhận nhiều giá trị vì
vậy ta phải dựa vào dư kiện
bài toán cho để loại các
trường hợp không đúng.

Theo bài ra ta có Z + E + N = 95 ⇒ 2Z + N = 95 ⇒ N  95  2Z
 52  2Z  Z
 Z  31,67

Mặt khác có Z ≤ N ≤ 1,52Z ⇒ 
52  2Z  1,52Z
Z  26,98

Số khối của X chia hết cho 5 nên ta có:
Xét Z = 27 ⇒ A = 68 (loại)
Xét Z = 28 ⇒ A = 67 (loại)
Xét Z = 29 ⇒ A = 66 (loại)
Xét Z = 30 ⇒ A = 65 (thỏa mãn) ⇒ X là Zn
Xét Z = 31 ⇒ A = 64 (loại)
Bài 2: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (e ; p ; n) là 52. Xác
định nguyên tử X
Lời giải
Do S  60 nên áp dụng công thức

S
S
 Z  . Ta có 16,149  Z  17,333
3,22
3

 Z  17. Vậy Z là Cl.
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Chú ý
Số đơn vị điện tích hạt nhân
và số khối được coi là
những đặc trưng cơ bản của
nguyên tử vì vậy để kí hiệu
nguyên tử người ta thường
đặt các chỉ số kí hiệu đặc
trưng ở bên trái kí hiệu
nguyên tố X với số khối A ở
phía trên số hiệu nguyên tử
Z ở phía dưới:

The Best or Nothing

Bài 3: Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 34 trong đó số hạt mang điện nhiều
gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Xác định kí hiệu nguyên tử của nguyên
tử R.
Lời giải
 2Z  N  34
 Z  11

Theo giả thiết ta có: 
⇒ A = 11 + 12 = 23
2Z  1,833N
N  12

⇒ R là Na. Vậy kí hiệu nguyên tử của R là:

23
11

Na

Bài 4: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p ; n ; e) là 58 trong đó
số hạt mang điện tích âm ít hơn số hạt không mang điện là 1. Nguyên tố X là:
Lời giải

STUDY TIP

Trong nguyên tử X, số hạt mang điện tích âm bằng số hạt mang điện tích dương.
+ Khi lấy giá trị nguyên của
Z phải lấy giá trị nguyên
gần nhất với kết quả tính
được
+ Với bài toán này ta hoàn
toàn có thể áp dụng
phương pháp 1 và 2 để giải
nhưng so với phương pháp
3 thì mất thời gian hơn vì
vậy trong khi làm bài tập
việc đầu tiên chúng ta cần
làm là quan sát và tìm
những gì đặc biệt để định
hướng phương pháp thích
hợp.

 2Z  N  58
 Z  19

Do đó ta có 
. Vậy X là K  Z  19  .
 NZ 1
N  20
Nhận xét: Với bài tập trắc nghiệm, các bạn có thể không cần phải trình bày các bước
giải như trên mà có thể suy luận nhanh ra đáp án như sau:
Theo đề ra ta có: N – E = 1 khi đó giá trị của Z (hoặc E) và N là gần bằng nhau.
Khi đó ta tính trung bình cộng số hạt mỗi loại trong nguyên tử X:
58
 19, 33  19
3

Vì Z và N gần bằng nhau và Z nhỏ hơn nên ta lấy giá trị của Z là số nguyên nhỏ hơn
gần nhất với giá trị trung bình cộng vừa tính được. Suy ra Z = 19 ⇒ X là K

Bài 5: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (n, p, e) là 40. Ion X 3 có số
hạt mang điện tích âm ít hơn số hạt không mang điện là 4. Xác định nguyên tố X
Lời giải:
Cách 1: Áp dụng công thức:

S
S
 Z   12,42  Z  13  Z  13
3,22
3

Vậy X là Al.
Cách 2: Ion X 3 được hình thành khi nguyên tử X mất đi 3 electron. Nên:
 2Z  N  40
 Z  13

Theo giả thiết ta có: 
⇒ X là Al
 N  (Z  3)  4
N  14

Cách 3: Nhận thấy N   Z  3  4  N  Z  1
Tương tự Bài 4 ta có:

40
 13,333 ⇒ Z = 13. Vậy X là Al.
3

Bài 6: Trong phân tử M2 X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 140, trong đó số hạt
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn
số khối của X là 23. Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong
nguyên tử X là 34 hạt. Công thức phân tử của M2 X là:
A. K 2 O

B. Rb 2 O

C. Na 2 O

D. Li 2 O

Lời giải
Gọi Z, N ,E, Z’, N’, E’ lần lượt là số p, n, e có trong nguyên tử M và X ta có
- Trong phân tử M2 X có tổng số hạt p, n, e là 140:
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2(Z + E + N) + Z’ + E + N’ = 2(2Z + N) + 2Z’ + N’ = 140 (1)

STUDY TIP
Đối với dạng toán này thì ta
thường sẽ lập được bốn
phương trình với bốn ẩn
khác nhau nếu không có
phương pháp giải thì sẽ
mất rất nhiều thời gian vì
vậy để giải nhanh ta hệ 4 ẩn
này ta nên làm theo các
bước sau:
+ Đưa phương trình (1) và
(2) về hệ phương trình hai
ẩn rồi giải cụ thể ở bài này
là đưa về 2 ẩn 2Z + Z’ và
2N+N’. Tương tự phương
trình (3) và (4) ta cũng đưa
về hệ 2 ẩn gồm Z – Z’ và N
- N’
+ Cộng trừ các phương
trình (1); (2) và (3); (4) để
đưa về hệ phương trình 2
ẩn Z và Z’.

More than a book

- Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt:

2  Z  E   Z’  E’ – 2N  N’  4Z  2Z’  2N  N’  44 (2)
- Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23: Z  N – Z’ – N’  23 .
- Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt:
2Z  N  2Z’  N  34 (4)

Từ (1); (2); (3); (4) ta có:
2  2Z  N   2Z’  N’  140 (1)

8Z  4Z  184 (1  2)
Z  19
 4Z  2Z’  2N  N’  44 (2)



Z  N – Z’ – N’  23 (3)
 Z  Z  11( 4 - 3)
 Z  8

 2Z  N  2Z’  N'  34 (4)


⇒ M là Kali và X là O
Vậy công thức phân tử cần tìm là K 2 O
Đáp án A.
Bài 7: Anion X 2  có tổng số hạt cơ bản là 50, trong nguyên tử X thì số hạt mang
điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Cấu hình electron của X 2  là:
A. [Ar]3s23p6

B. [Ne]3s23p4

C. [Ar]3d54s1

D. [Ar]3s23p4

Lời giải
Một bài tập khá đơn giản, dễ dàng nhận thấy đây là dạng bài toán (2):
+ Gọi số p, n, e trong nguyên tử lần lượt là Z, N, E (nguyên dương)
+ Anion X 2  có tổng số hạt cơ bản là 50:
Z + E + P + 2e = 2Z + N + 2 = 50 ⇒ 2Z + N = 48
+ Trong nguyên tử X thì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện
là 16: 2Z  N  16
 2Z + N = 48
 Z  16

Từ đó ta có: 
⇒ X là S
 2Z - N =16
N  16

⇒ Cấu hình electron của X là: [Ne]3s23p4
Vậy cấu hình electron của S 2  là [Ne]3s23p4
Đáp án A.
Bài 8: Nguyên tử của 1 nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron,
Nhận xét
Đây chỉ là bài tập đơn giản
giúp ta nắm vững nền tảng,
linh hoạt trong việc sử
dụng phương pháp để giải
các bài tập khó và phức tạp
hơn.
So với cách giải 1 thì cách
giải 2 nhanh và tiết kiệm
thời gian hơn so với cách 1
do không phải xét các
trường hợp. Vì vậy tùy
từng bài toán; từng trường
hợp để sử dụng phương
pháp hợp lí tiết kiệm thời
gian cho nhưng câu khó
hơn.

electron) là 82 hạt. Trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là
22 hạt. Nguyên tố X là:
A. Fe

B. Cr

C. Al

D. Cu

Lời giải
Với dạng bài toán này thì ta có thể giải theo 2 cách:
Cách 1: Áp dụng công thức:

S
S
 Z  ta có: 23,43  Z  27,33
3,5
3

+ Với Z = 24 ⇒ N = 34 ( 24.2  34  22 ⇒ loại)
+ Với Z = 25 ⇒ N = 32 ( 25.2  32  22 ⇒ loại)
+ Với Z = 26 ⇒ N = 30 ( 25.2  30  22 ⇒ nhận)
+ Với Z = 27 ⇒ N = 28 ( 27.2 28  22 ⇒ loại)
Vậy Z = 26 ⇒ X là Fe
Cách 2: Gọi số p, n, e trong nguyên tử lần lượt là Z, N, E (nguyên dương)
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+ Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là
82 hạt: 2Z  N  82
+ Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22 hạt: 2Z – N  22
 2Z  N  82
 Z  26

⇒ Từ đó ta có: 
⇒ X là Fe
 2Z  N  22
N  30

Đáp án A.
Bài 9: Hợp chất A được tạo thành từ ion M và X 2  có tổng số hạt là 116, trong A
số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Mặt khác số khối của
ion M nhỏ hơn số khối của ion X 2  là 12. Tổng số hạt trong ion M ít hơn trong
ion X 2  là 17. Vậy A là:
A. Rb 2 S

C. Na 2 S

B. Li 2 S

D. K 2 S

Lời giải
Cách 1: Gọi Z, N, E, Z’, N’, E’ lần lượt là số p, n, e có trong nguyên tử M và X.
Hợp chất A được tạo thành từ ion M và X 2  .
Do đó A có dạng là M2 X
+ A có tổng số hạt là 116 nên
2  Z  E  N  Z’  E’  N’  4Z  2Z’  2N  N’  116 (1)
+ Trong A số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36:
2  Z  E   Z’  E’ –  2N  N’  4Z  2Z’ –  2N  N’  36 (2)
+ Số khối của ion M lớn hơn số khối của ion X 2  là 7:
 Z’  2  N’   Z  N  1  12   Z’  Z   N’  N  9 (3)
+ Tổng số hạt trong ion M ít hơn trong ion X 2  là 17:

 2Z’  N’  2   2Z  N  1  172  Z’  Z    N’  N  14 (4)

Từ (1), (2), (3), (4) ta có:

Nhận xét
Một bài toán với 3 cách giải
khác nhau cho ta thấy được
tầm quan trọng của việc
quan sát trong giải nhanh
các bài tập hóa học. Ngoài
kiến thức nền tảng nắm
chắc các bạn cần phải luyện
thêm kĩ năng quan sát và
thử đáp án. Điều đó sẽ giúp
ích cho các bạn nhiều trong
việc giải nhanh các bài tập
tính toán.

 4Z  2Z’  2N  N’  116 (1)

8Z  4Z  152 (1  2)
 Z  11
 4Z  2Z’ – (2N  N)  36 (2)



Z  Z  5 (4  3)
Z  16
 (Z  Z)  (N  N)  9 (3)
2  Z  Z    N  N   14 (4)


Do đó M là Na và X là S ⇒ A là Na 2 S
Cách 2: Từ (1) và (2) (ở Cách 1) ta có: 4Z  2Z’  76
Đến đây ta chỉ việc thử đáp án để nhanh chóng tìm ra đáp án không cần thiết
phải xét thêm 2 dữ kiện còn lại.
Cách 3: Quan sát đáp án ta nhận thấy cả bốn đáp án đều chứa S  Z  N  16 
Do đó X 2  là S 2  . Suy ra A là M 2 S
⇒ 2  2Z  N  48  116  2Z  N  34 (5)
+ Phương án 1: Sử dụng dữ kiện tiếp theo để tìm M:
Từ dữ kiện (2) ta có: 4Z  32 – 2N  16  36  4Z – 2N  20 (6)
Từ (5), (6) ta có Z = 11 và N = 12 ⇒ M là Na
+ Phương án 2: Sử dụng phương pháp (1) để tìm M:
S
S
Z
Ta có
⇒ 10,56  Z  11,33 ⇒ M là Na.
3,22
3
Đáp án C.
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Phân tích: Định hướng đầu
tiên khi đọc xong đề bài
toán là lập hệ 4 ẩn sau đó
chuyển về 2 ẩn để tìm số
hiệu nguyên tử của các chất
từ đó tìm ra hợp chất cần
tìm. Nhưng ngoài cách đó
liệu ta có thể nhìn vào đáp
án để tìm chất không? Quan
sát thấy đáp án gồm 4 chất
hoán đổi vị trí cho nhau vì
vậy ta chưa thể xác định
được chất nào. Vậy có cách
nào để từ 4 đáp án ta có thể
suy ra nhanh đáp án
không?

More than a book

Bài 10: Tổng số proton, nơtron, electron trong phân tử MX 3 là 196, trong đó số
hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử
của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt (p, n, e) trong X  nhiều hơn trong M3 là
16. Vậy M và X lần lượt là:
A. Al và Cl

B. Cr và Cl

C. Cr và Br

D. Al và Br

Lời giải
Định hướng 1: Giải theo phương pháp lập hệ:
Gọi Z, N, E, Z’, N’, E’ lần lượt là số p, n, e có trong nguyên tử M và X ta có:
 2Z  6Z’  3N  N’  196 (1)

 2Z  6Z’ – (3N  N)  60 (2)
Theo giả thiết ta có 
(3)
(Z  Z)  (N  N)  8
 2  Z  Z    N  N   12 (4)

4Z  12Z  256 (1  2)


(4 - 3)
  Z  Z  4

 Z  13
⇒ M và X là Al và Cl

Z  17

Định hướng 2: Liệu có cách nào giải nhanh hơn không? Quan sát thấy từ dữ kiện
‘’Tổng số proton, nơtron, electron trong phân tử MX 3 là 196’’ ta có thể tìm tổng
số hạt trung bình từ đó có thể loại dần các đáp án sai:

196
 49
1 3
Ta thấy tổng số hạt của Clo và Brom đều lớn hơn 49
Ta có: SM  3SX  196 (5)  S 

Do đó M phải có tổng số hạt bé hơn 49 ⇒ M chỉ có thể là Al.
Từ (5) ta suy ra S X  52. Vậy X là Cl
Đáp án A
STUDY TIP
+ So với cách giải 1 thì cách
giải 2 nhanh hơn rất nhiều
cách 2 chỉ tầm khoảng 20s là
có thể suy nhanh ra đáp án.
Vì vậy các bạn cần rèn
luyện kĩ năng tự đặt câu hỏi
và tự giải quyết vấn đề đặt
ra, có như vậy thì các bạn
mới có thể luyện cho mình
các kĩ năng tư duy, giải
nhanh.
+ Để làm được cách 2 nhanh
chóng ngoài kĩ năng ra các
bạn cần phải nắm chắc số
hiệu nguyên tử; số khối của
các chất.

Bài 11: Hợp chất MX 2 được tạo từ ion M2+ và X  có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là
186, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Biết
số hạt e trong ion M2+ nhiều hơn trong ion X  là 6 hạt và số khối của ion M2+
gấp 1,6 lần số khối của ion X  . Nhận xét nào sau đây về hợp chất MX 2 là đúng?
A. Phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được kết tủa.
B. Hợp chất MX 2 là muối axit, trong dung dịch làm quỳ tím chuyển thành
màu hồng.
C. Hợp chất MX 2 là chất điện li yếu.
D. Trong phản ứng oxi hóa khử, MX 2 chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa.
Lời giải
Bài toán không đơn thuần chỉ là tìm ra chất mà còn tích hợp cả kiến thức về tính
chất hóa học của các chất. Nếu tìm được chất mà không nắm chắc tính chất hóa
học của chất đó thì quá trình tìm chất trở nên vô nghĩa. Vì vậy để làm được bài
này các bạn cần phải nắm chắc kiến thức về tính chất hóa học của các chất.
Gọi Z, N, Z’, N’ lần lượt là số proton, nơtron của M và X
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 2Z  4Z  N  2N  186 (1)

(2Z  4Z)  (N  2N)  54 (2)
Theo giả thiết ta có:  (Z  2)  (Z  1)  6
(3)

 Z  N  2  1.6
(4)
 Z  N  1

4Z  8Z  240 (1)  (2) 

Z  Z  9
(3)

 Z  26
Từ (1) + (2) và (3) ta có: 
⇒ M là Fe và X là Cl.
 Z  17
Vậy hợp chất cần tìm là FeCl 2
Xét các đáp án:
A: Đúng: kết tủa là AgCl
B: Sai: Dung dịch muối FeCl 2 không làm thay đổi màu quỳ tím
C: Sai: FeCl 2 là chất điện li mạnh
D: Sai: FeCl 2 vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử do Fe ở trạng thái
oxi hóa trung gian
Đáp án A.
Phân tích: Bài toán trở nên
phức tạp hơn khi đề bài
chưa cho biết chỉ số x. Vậy
làm thế nào để xác định
được x là một câu hỏi được
đặt ra? Và chúng ta phải
giải quyết nó thế nào?
Ban đầu đọc đề ta chưa thể
hình thành ý tưởng do đề
bài chưa cho chỉ số x. Vậy
việc đầu tiên là ta sẽ tóm tắt
bài toán bằng các phép tính
sau đó quan sát để tìm ra
mấu chốt vấn đề.

Bài 12: Hợp chất H có công thức là MA x , trong đó M chiếm 46,67% về khối
lượng. M là kim loại, A là phi kim thuộc chu kì 3. Trong hạt nhân M có số hạt
notron hơn số hạt proton là 4, trong hạt nhân của A có số proton và số notron
bằng nhau. Tổng số proton trong MA x là 58. Hai nguyên tố M và A là:
A. Fe và S

B. Cr và Si

C. Cr và S

D. Fe và Si

Lời giải
M chiếm 46,67% về khối lượng:

Z M  NM
 0,4667
ZM  NM  (ZA  NA ).x

Tổng số proton trong MA x là 58: ZM  x.Z A  58

ZM  NM
 0,4667 (1)

 Z M  NM  (Z A  N A ).x
Từ đề bài ta có hệ  Z M  x.Z A  58
(2)
N  Z  4
(3)
M
 M
(4)
 N A  Z A
Quan sát - phân tích: Hệ 5 ẩn gồm 4 phương trình không thể giải thông thường để
tìm nghiệm vì vậy ta cần phải rút gọn nghiệm: Phương trình (2) chứa ẩn Z M và x.

Z A từ phương trình (1); (3); (4) ta có thể đưa về 1 phương trình chứa 2 ẩn Z M và x.
Z A ⇒ đưa về hệ phương trình 2 ẩn.

ZM  x.Z A  58

Ta đưa được về hệ sau 

2ZM  4
 2Z  4  2Z .x  0,4667
A
 M
M là Fe nên x sẽ nhận giá trị từ 1 đến 3.
Từ x. Z A = 32 ta có các giá trị của Z A

X

ZA

1
32 (loại)

2
16 (A là S)

 Z M  26
⇒ M là Fe

x.Z A  32

3
10,667 (loại)

Vậy H là FeS 2
Đáp án A.
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Phân tích: Đây là một bài
hóa khó dành cho những
bạn muốn đạt điểm 10
trong đề thi đại học. Bài
toán trở nên khó khăn hơn
rất nhiều khi ta chưa xác
định được 2 chỉ số x và y.
Khi chưa có định hướng
nào để giải bài này thì việc
đầu tiên chúng ta nên làm
là biểu diễn bài hóa ra các
phương trình sau đó quan
sát phân tích để tìm hướng
giải quyết.

More than a book

Bài 13: Cho hợp chất X có công thức phân tử là Mx R y trong đó M chiếm 52,94%
về khối lượng. Biết x  y  5. Trong nguyên tử M số nơtron nhiều hơn số proton
là 1. Trong nguyên tử R có số nơtron bằng số proton. Tổng số hạt proton; electron
và nơtron trong X là 152. Tổng số hạt proton có trong X là:
A. 46
B. 50
C. 52
D. 60
Lời giải
+ M chiếm 52,94% về khối lượng:
(ZM  NM ).x
(Z  NM ).x
9
 0,5294  M
 1,125  (1)
(ZM  NM ).x  (ZR  NR ).y
(ZR  NR ).y
8


x  y  5 (2)

NM  ZM  1 (3)

+ Theo giả thiết ta có 
NR  ZR (4)

x.(NM  2ZM )  y.(NR  2Z R )  152 (5)

Quan sát - phân tích: Để tìm câu trả lời cho bài toán ta chỉ cần xác định được 4 ẩn
x; y; Z M ; ZR .
Vì vậy ta sẽ tìm cách khử cách ẩn không cần thiết bằng cách thế phương trình (3) và
(4) lần lượt vào phương trình (1) và (5):

Thế (3) và (4) vào phương trình (1) ta được:

x.(2Z M  1) 9
 (6)
y.2Z R
8

Thế (3) và (4) vào phương trình (5) ta được:

x.3ZM  x  y.3ZR  152  y.ZR 

152  x.3ZM  x
(7)
3

Quan sát - phân tích: Ba phương trình (2); (6); (7) với 4 ẩn x; y; x.ZM ; y.ZM ta nghĩ
ngay đến biện luận để tìm nghiệm.

Thế (7) vào (6) ta được
x.(2Z M  1)
x.(2Z M  1)
9
3
456  7x
 
  ZM 
152  x.3Z M  x 4
17x
 152  x.3Z M  x  8
2. 

3


x + y = 5 và ⇒ x < 5. Mặt khác x nguyên ⇒ x nhận các giá trị 1, 2, 3, 4
Ta có bảng sau:
x
1
2
3
4
26,4
13
8,53
6,29
ZM
⇒ Cặp nghiệm thỏa mãn: x = 2 và Z M = 13 ⇒ M là Al
Thay x và Z M vào (7) và (2) ta tìm được y = 3 và Z R = 8 ⇒ R là Oxi
Do đó hợp chất X là Al 2 O3 ⇒ tổng số proton trong X là 13.2  8.3  50
Đáp án B.
Bài 14: Hợp chất Z được tạo nên từ cation X  và anion Y 3 , mỗi ion đều do 5
nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên. Biết tổng số proton trong X  là 11
và trong Y 3 là 47. Hai nguyên tố trong Y 3 thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau trong
bảng tuần hoàn và có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị. Phát biểu nào sau đây về hợp
chất M là sai:
A. Phân tử khối của Z là 1 số lẻ
B. Trong hợp chất Z chỉ chứa hai loại liên kết là liên kết ion và liên kết cộng
hóa trị
C. Z phản ứng được với dung dịch NaOH
D. Hợp chất Z phản ứng được với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa màu trắng
Lời giải
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Bài toán không còn đơn giản khi không chỉ dừng lại ở hợp chất do 2 ion đơn
thuần tạo nên mà nó đã được mở rông ra ion gồm nhiều nguyên tố tạo thành
(như CO 23  ; SO 32  ; NH 4 ; NO 3 ... ).Vì vậy để giải quyết được bài toán này việc đầu
tiên chúng ta cần làm là lần lượt tìm ra được các ion giống như 1 bài hóa tìm hợp
chất do 2 ion đơn thuần tạo nên.
* Tìm cation X  : Ta sẽ làm một bài hóa nhỏ sau: “Hợp chất X do 5 nguyên tố phi
kim tạo nên, biết rằng tổng số proton trong X là 11. Tìm X”
+ Đề cho dữ kiện gồm tổng số proton và tổng số nguyên tố tạo nên vì vậy ta sẽ
11
nghĩ ngay đến trị số proton trung bình từ đó ta có: Z   2,2 ⇒ Phải có 1
5
nguyên tố có số proton bé hơn 2 ⇒ Chỉ có thể là H (do He là khí hiếm)
 y4
Gọi X là AHy theo giả thiết ta có: Z A  y  11  
(thỏa mãn) .
Z A  7
Vậy X  là NH 4
* Tìm anion Y 3 : Tương tự ta cũng sẽ làm bài hóa nhỏ sau: “Hợp chất Y do 5
nguyên tố phi kim thuộc 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn và có số thứ tự
cách nhau 7 đơn vị tạo nên. Biết rằng tổng số proton trong Y là 47. Tìm Y”
Cách 1: Tương tự chúng ta cũng sẽ khai thác trị số proton trung bình:
47
Z
 9,4
5
Do đó phải có 1 nguyên tố có số proton nhỏ hơn 9,4 (chu kì 2 hoặc 1).
Mặt khác theo giả thiết ta có 2 nguyên tố phi kim tạo nên Y thuộc 2 chu kì liên
tiếp
⇒ Hai nguyên tố đó thuộc chu kì 2 và chu kì 3.
Chu kì 3 có các phi kim Si (14); P(15); S(16); 17 (Cl)
Từ đó ta suy ra được các cặp là (Si – N); (P – O); (S – F).
Dễ dàng nhận thấy cặp thỏa mãn là (P – O) với ion PO 34 
Cách 2: Gọi Y là Ba M b ( ZM  Z B )

Nhận xét
Đây là một trong những
dạng bài tập khó dành cho
những bạn đặt mục tiêu 910 trong kì thi đại học. Thực
tế thì với bài này ban đầu
khi vừa đọc xong đề ta có
thể đoán ngay được cation
ở đây
vì trong
chương trình hóa học phổ
thông ta chỉ học duy nhất 1
cation mà được tạo nên từ
các nguyên tố đó là
.
Vì vậy nếu gặp lại dạng
toán này thì chúng ta có thể
suy ra ngay cation và để
chắc chắn thì chúng ta có
thể thử lại giả thiết.


a  b  5 (1)

Từ giả thiết ta có: aZ B  bZ M  47 (2)
 Z  Z  7 (3)
B
M


Ta có hệ phương trình 4 ẩn 3 phương trình nên nghĩ ngay đến phương pháp biện
luận.
Thế (1) và (3) vào phương trình 2 ta được
aZM  (7  ZM )(5  a)  47  5ZM  7a  12 (với 0 < a < 5)
a
ZM

1
2,6

2
5,2

3
6,6

4
8

Do đó a  4; ZM  8 thỏa mãn ⇒ Z B =15 ⇒ Y 3 là PO 34  .
Vậy Z là (NH 4 )3 PO 4 từ đó ta có:
A: Đúng: Phân tử khối của Z là 133
B: Đúng: Trong Z chỉ chứa liên kết ion (giữa NH 4 và PO 34  ) và liên kết cộng hóa
trị (giữa N và H; giữa P và O)
C: Đúng: Z chứa ion NH 4 nên Z phản ứng được với NaOH theo phương trình
NH 4  OH   NH 3  H 2 O

D: Sai: Z phản ứng được với AgNO3 tạo kết tủa Ag 3 PO4 (màu vàng)
Đáp án D.
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63
29

Bài 15: Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị là

Cu chiếm 73% và

65
29

Cu . Tính

nguyển tử khối trung bình của nguyên tố Cu.
Lời giải
Áp dụng công thức: A  A1x  A2 (1  x) ta có ACu  63.0,73  65.(1  0,73)  63,54
Chú ý: Nếu bài toán yêu cầu ngược lại thì ngoài cách viết ra công thức thay số và giải
ẩn x thì ta cũng có thể áp dụng phương pháp đường chéo để giải (đối với bài toán 2 đồng
vị):
M2  M

a : M1



M
M1  M

b : M2

M2  M
a

b
M1  M

Bài 16: Trong tự nhiên nguyên tố Cl có 2 đồng vị:

A1
17

Cl và

A2
17

Cl chiếm 75%.

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Clo là 35,5. Biết rằng A1  A 2  2. Xác
định 2 đồng vị của Clo.
Lời giải


A1  A 2  2
A  37

 1
Theo giả thiết ta có: 
A1 .(1  0,75)  A2 .0,75  35,5 A2  35

Vậy hai đồng vị của clo là

37
17

Cl và

35
17

Cl.

Bài 17: Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là
65
29

63
29

Cu và

65
29

Cu , trong đó đồng vị

Cu chiếm 27% về số nguyên tử. Xác định phần trăm khối lượng của

63
29

Cu

trong phân tử Cu 2 O biết rằng nguyên tử khối của Oxi bằng 16.
Lời giải

Nguyên tử khối trung bình của đồng là: 65.0,27  63. 1  0,27   63,54
Phân tử khối của Cu 2 O là: 2.63,54  16  143,08
⇒ Phần trăm khối lượng của

63
29

Cu trong phân tử Cu 2 O là:

2.63.0,73
.100%  64,29%
143,08

Bài 18: R có 2 loại đồng vị là R1 và R2. Tổng số hạt trong R1 là 54 hạt và trong R2
là 52 hạt. Biết R1 chiếm 25% và R2 chiếm 75%. Tính khối lượng nguyên tử trung
STUDY TIP
Đối với dạng bài tập này ta
chỉ cần áp dụng công thức 1
cho đồng vị chứa tổng số
hạt ít nhất để tìm Z từ đó
suy ra luôn Z của đồng vị
còn lại.

bình của R.
Lời giải
R 1 , R 2 đều có tổng số hạt bé hơn 60

Nên áp dụng công thức

S
S
 Z  ta có:
3,22
3

R1 :

R  17
54
54
Z
 16,77  Z  18   1
3,22
3
 R 1  18

R2 :

52
52
Z
 16,14  Z  17,33  R 2  17
3,22
3

 A R  37
 1
 R  0,75.35  0,25.37  35,5
 A R 2  35
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Mà R 1 và R 2 là 2 đồng vị ⇒ ZR  ZR = 17
1
2
Bài 19: Trong tự nhiên H có 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H. Oxi có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O.
Hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2 O được tạo thành từ các loại đồng vị trên:
A. 3

B. 16

C. 18

D. 9

Lời giải
Viết lại phân tử H2 O thành H – O – H ⇒ 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử
Oxi để tạo nên phân tử nước:
+ Số cách chọn nguyên tử Oxi là: 3 cách chọn tương ứng với 3 đồng vị 16; 17; 18.
+ Số cách chọn 2 nguyên tử H là:
3 + C 23 = 6 cách chọn (1 – 1; 2 – 2; 3 – 3; 1 – 2; 1 – 3; 2 – 3)
⇒ có 6.3  18 phân tử nước được tạo thành
Đáp án C.
Bài 20: Trong tự nhiên, nitơ có 2 đồng vị bền là là 14N và 15N; oxi có 3 đồng vị
Phân tích: Đầu tiên, ta sẽ
nghĩ đến việc liệt kê tất cả
sau đó tìm số loại phân tử
có phân tử khối trùng nhau
nhưng chỉ với 1 - 2 phút thì
điều này là không thể. Liệu
có cách giải nào khác
nhanh hơn không? Với
dạng toán này vừa đọc hết
đoạn đầu ta sẽ nghĩ là đề
bài sẽ hỏi có bao nhiêu
phân tử đioxit được tạo
thành. Vậy liệu đề có đòi
hỏi mình cái này không?
Nếu sử dụng phương
pháp liệt kê thì chúng ta
cũng phải tính được nó. Vì
vậy bước đầu ta sẽ làm với
bài toán đơn giản là có bao
nhiêu phân tử đi oxit được
tạo thành.

bền là 16O; 17O và 18O. Hỏi có bao nhiêu loại phân tử đioxit có khối lượng phân
tử bằng với ít nhất 1 loại khác trong tổng số các phân tử được tạo ra bởi các đồng
vị trên:
A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 8

Lời giải
Ta có phân tử đioxit được tạo bởi nguyên tố N và O có công thức phân tử là NO2 .
+ Số cách chọn nguyên tử N: có 2 cách chọn
+ Số cách chọn nguyên tử O: có 3 + C 23 = 6 cách chọn
⇒ có tổng số 12 loại phân tử
Phân tích: Trong tổng số 12 loại phân tử này sẽ có những phân tử có phân tử khối bằng
nhau vậy số loại phân tử khối chắc chắn sẽ ít hơn 12. Làm thế nào để tìm số loại phân tử
khối? Phân tử khối sẽ bị giới hạn bởi 2 giá trị min và max. Do 14, 15 và 16, 17, 18 là các
số tự nhiên liên tiếp nên tổng số giá trị trong đoạn đó sẽ là số loại phân tử khối.

Ta có 14  16.2  M  15  18.2  46  M  51
⇒ M có tất cả 6 giá trị là 46, 47, 48, 49, 50 và 51
12 loại phân tử chỉ có 6 giá trị phân tử khối vậy sẽ có 12  6  6 loại phân tử có
phân tử khối trùng với ít nhất là 1 phân tử còn lại trong tổng số 12 loại phân tử.
Đáp án C.
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D. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Câu 1: Đồng có 2 đồng vị 63Cu (chiếm 69,1% tổng số đồng Câu 10: Trong phân tử MX2 có M chiếm 46,67% về khối
vị) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là:

lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4

A. 64,000 (u)

B. 63,542 (u)

hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số

C. 64,382 (u)

D. 63,618(u)

proton trong phân tử MX2 là 58. Công thức phân tử của

Câu 2: Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là MX2 là
63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là 128. Số

A. FeS2

B. NO2

C. SO2

D. CO2

nguyên tử đồng vị X bằng 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p,n,e
Vậy số khối của X và Y lần lượt là

bằng 18 và tổng số hạt không mang điện bằng trung bình

A. 65 và 67

B. 63 và 66

cộng của tổng số hạt mang điện.Vậy số electron độc thân

C. 64 và 66

D. 63 và 65

của nguyên tử R là

Câu 3: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (x1%) và 10B (x2%),

MB  10,8. Giá trị của x1% là:
A. 80%
B. 20%
C. 10,8%
D. 89,2%
16
Câu 4: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị O (x1%), 17O(x2%),
18O (4%), nguyên tử khối trung bình của oxi là 16,14. Phần
trăm đồng vị 16O và 17O lần lượt là:
A. 35% và 61%
B. 90% và 6%
C. 80% và 16%
D. 25% và 71%
Câu 5: Một nguyên tố X có 3 đồng vị A1X (79%), A2X (10%),
A3X (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên
tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số
nơtron của đồng vị thứ 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1
là 1 đơn vị. A1, A2, A3 lần lượt là:
A. 24; 25; 26
B. 24; 25; 27
C. 23; 24; 25
D. 25; 26; 24
Câu 6: Một nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e bằng 40.
Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt
không mang điện là 12 hạt. Số khối của nguyên tử X là:
A. 13
B. 40
C. 14
D. 27
Câu 7: Nguyên tố X có 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có
tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng
phần trăm các đồng vị như nhau, các loại hạt trong X1
bằng nhau. Nguyên tử khối trung bình của X là:
A. 15
B. 14
C. 12
D. ĐA khác
Câu 8: Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dung dịch
AgNO3 dư ta thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Nguyên
tố X có hai đồng vị 35X (x1%) và 37X (x2%). Vậy giá trị của
x1% và x2% lần lượt là:
A. 25% và 75%
B. 75% và 25%
C. 65% và 35%
D. 35% và 65%
Câu 9: Trong phân tử M2X có tổng số hạt p, n, e là 140,
trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang
điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23.
Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong
nguyên tử X là 34 hạt. Công thức phân tử của M2X là
A. K2O
B. Rb2O
C. Na2O
D. Li2O

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12: R có tổng số hạt p, n, e bằng 34, hiệu số hạt nơtron
và electron là 1. Số e độc thân của R là:
A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 13: Tổng số hạt p, n, e của một nguyên tử bằng 155.
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là
33. Số khối của nguyên tử đó là:
A. 108

B. 148

C. 188

D. 150

Câu 14: Tổng số hạt p, n, e của một nguyên tử bằng 40.
Đó là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây?
A. Ca

B. Ba

C. Al

D. Fe

Câu 15: Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 52 và số khối
là 35. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 17

B. 18

C. 34

D. 52

Câu 16: Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 34 và số khối
là 23. Số lớp và số e lớp ngoài cùng lần lượt là
A. 3 và 1

B. 2 và 1

C. 4 và 1

D. 1 và 3

Câu 17: Cho 10 gam ACO3 tác dụng với dung dịch HCl
dư thì thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Cấu hình electron
của A là (biết A có số hạt proton bằng số hạt nơtron)
A. 1s2 2s2 2p6

B. 1s2 2s2 2p6 3s2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

D.  Ar  4s 2

Câu 18: Oxi có 3 đồng vị với hàm lượng phần trăm số
nguyên tử tương ứng cho như bảng dưới.
Đồng vị
%

16
8

17
8

O

99,757%

18
8

O

0,038%

O

0,205%

Nguyên tử khối trung bình của Oxi bằng
A. 16,00436

B. 15,99938

C. 16,00448

D. 15,99925

Câu 19: Tổng số hạt mang điện trong anion XY32  bằng
82. Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử X nhiều hơn
số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử Y là 8 hạt. Số hiệu
nguyên tử của X, Y lần lượt là
A. 16 và 8.

B. 15 và 7.

C. 14 và 8.

D. 17 và 9.
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Câu 20: Hai nguyên tử X và Y có tổng số hạt cơ bản Câu 25: Clo có 2 đồng vị 17
Cl và 37
Cl với nguyên tử khối
17
proton, nơtron, electron là 142. Trong đó tổng số hạt
Cl
trung bình của clo là 35,4846. Phần trăm khối lượng 37
17
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Tỉ lệ
Na và 168 O ) là:
trong NaClO3 (với 23
11
số proton của ion X 2  và ion Y 3  là 10/13. Ở trạng thái cơ
A. 8,42%
B. 23,68% C. 24,90% D. 10,62%
bản số electron độc thân của nguyên tử X và ion Y 3  lần
Câu 26: Trong phân tử MA y , M chiếm ( 1550 / 63 )% khối
lượt là
lượng. Số proton của M bằng 1,5 lần số nơtron của A. Số
A. 2 và 3
B. 0 và 4
C. 0 và 5
D. 2 và 4

Câu 21: Hợp chất A được tạo từ cation M 2  và anion X 2  .

proton của A bằng 0,5625 lần số nơtron của M. Tổng số

Tổng số hạt trong A là 84. Trong A số hạt mang điện lớn nơtron trong MA y là 66. Số khối của MA y là:
hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện
trong ion M

2

A. 202

B. 88

2

C. 161

lớn hơn số hạt mang điện trong ion X là Câu 27: Trong tự nhiên đồng vị

20. Xác định chất A:
A. CaO

B. MgS

D. 126

Cl chiếm 24,23% số

37

nguyên tử clo. Nguyên tử khối trung bình của clo bằng
C. CuS

D. MgO

35,5. Thành phần phần trăm về khối lượng của 37Cl có

Câu 22: Tổng số proton, nơtron, electron trong phân tử trong HClO4 là (với 1H, 16O):
XY2 là 96. Số khối của nguyên tử Y bằng 0,6 lần số proton
A. 9,82%.
B. 8,65%.
C. 8,56%.
D. 8,92%
của nguyên tử X. Số khối của nguyên tử X nhiều hơn số Câu 28: Trong thiên nhiên, hiđro có 3 đồng vị với số khối
hạt mang điện của Y là 28. Y là

lần lượt là 1, 2, 3 và oxi có 3 đồng vị có số khối lần lượt là

A. Cl (Z=17)

B. C (Z=6)

16, 17, 18. Số loại phân tử H2O tối đa có thể hình thành từ

C. S (Z=16)

D. F (Z=9)

các đồng vị trên là:

Câu 23: Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử

A. 12
B. 27
C. 18
D. 24
X bằng 1,4375 lần số hạt mang điện của nguyên tử Y. Câu 29: Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao
Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử Y bằng
nhiêu nguyên tử của đồng vị 21 H trong 1ml nước (cho
1,6 lần số hạt mang điện của nguyên tử X. Tổng số nơtron
rằng trong nước chỉ có hai đồng vị 1H và 2H ). Biết rằng
trong 1 nguyên tử X và 1 nguyên tử Y bằng số hạt mang
dH O  1g/ml và nguyên tử khối của oxi là 16.
điện của Y. Tỉ lệ số hạt mang điện giữa X và Y là
2
A. 15:16

B. 16:15

C. 2:5

D. 5:2

Câu 24: Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử X

A. 3,01.1023.

B. 6,02.1023.

C. 5,35.1020

D. 2,67.1020.

bằng 3,75 lần số hạt mang điện của nguyên tử Y. Tổng số Câu 30: Một hỗn hợp gồm 2 đồng vị có nguyên tử lượng
proton, nơtron, electron trong nguyên tử Y bằng 0,65 lần số trung bình là 31,1 đvC, với tỉ lệ mỗi đồng vị là 90% và
hạt mang điện của nguyên tử X. Tổng số nơtron trong 1 10%. Tổng số các hạt trong 2 đồng vị là 93 và số hạt không
nguyên tử X và 1 nguyên tử Y bằng 1,875 lần số hạt mang mang điện bằng 0,55 lần số hạt mang điện. Tổng số
điện của Y. Tỉ lệ số hạt mang điện giữa X và Y là
nơtron có trong 2 đồng vị là:
A. 15:16

B. 16:15
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C. 2:5

D. 5:2

A. 31

B. 32

C. 33

D. 34
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
1.D

2.B

3.A

4.B

5.A

11.D

12.D

21.A

22.B

6.D

7.D

8.B

9.A

10.A

13.A

14.C

23.A

24.D

15.A

16.A

17.D

18.C

19.A

20.C

25.C

26.D

27.D

28.C

29.C

30.B

Câu 1: Đáp án D
Nguyên tử khối trung bình của Cu:
63.69,1%  65. 100%  69,1% 
M
 63,618  u 
100%
Câu 2: Đáp án B
Chọn số lượng nguyên tử Y là 100 thì số lượng nguyên
tử X là 37.
Gọi số khối của X là A thì số khối của Y là  128  A  .
Do đó nguyên tử khối trung bình của Cu là:
37A  100 128  A 
M
 63,54  A  65
37  100
Vậy số khối của X và Y lần lượt là 65 và 63.
Câu 3: Đáp án A
Theo giả thiết đề bài ta có hệ:
x1  x 2  100  v× B chØ cã 2 ®ång vÞ 
 x  80


 1

11x1  10x 2

M
 10,8
 x 2  20

100

Câu 4: Đáp án B
Theo giả thiết đề bài ta có hệ:
x1  x 2  4  100  v× O cã 3 đång vÞ 


x  90
 1

16x1  17x 2  18.4
 x2  6
 16,14

 M
100

Câu 5: Đáp án A


 A1  A 2  A 3  75
 A1  24

79A1  10A2  11A3

M


24,
32


A 2  25
100

A  26
 3

  p b»ng nhau 

A 2  A1  1 vì 

 n h¬n kÐm nhau 1 
Câu 6: Đáp án D
Vì trong nguyên tử X, số electron bằng số proton nên
tổng số hạt trong nguyên tử X là: 2 Z  N  40 (1)
Mặt khác, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 12 nên: 2Z  N  12 (2)
 Z  13
 A  Z  N  27
Từ (1) và (2) suy ra: 
 N  14
Câu 7: Đáp án D
Vì phần trăm các đồng vị bằng nhau nên mỗi đồng vị
chiếm 50%.
Vì các loại hạt trong X 1 bằng nhau và X 1 có tổng số hạt
(gồm p, n, e) là 18
18
 6.
3
 A  Z  N1  12
X 2 có 2Z  N 2  20  N 2  8   1
A 2  Z  N 2  14

Nên trong X 1 có Z  N1 

M

12.50%  14.50%
 13
100%

Câu 8: Đáp án B
Có phản ứng: NaX  AgNO3  AgX   NaNO3
Nhận thấy: 1 mol AgX nặng hơn 1 mol NaX là
108  23   85  gam 
Do đó số mol NaX tham gia phản ứng là:
14, 35  5,85
n NaX  n AgX 
 0,1  mol 
85
5,85
 M NaX 
 58, 5  23  X  58, 5  X  35, 5
0,1

 x1  x2  100


 x  75
  35x1  37x 2
 1
 35, 5

x2  25

100

Câu 9: Đáp án A
Gọi số proton, notron của M và X lần lượt là ZM , NM ,

ZX và NX . Vì trong nguyên tử hay phân tử thì đều có
tổng số proton bằng tổng số electron nên ta có:
 2  2Z M  N M    2Z X  N X   140
 Z M  19


  4Z M  2Z X    2N M  N X   44
 N  20
 M

  Z M  N M    Z X  N X   23
 ZX  8
  2Z  N    2Z  N   34
 N 8
 X
M
M
X
X

M : K

 K2O
M : O
Nhận xét: Với bài này, khi quan sát các đáp án ta dễ
dàng nhận thấy X là O. Khi đó các bạn có thể tìm
nhanh đáp án bằng cách thay nhanh số proton và số
notron của O và một trong các giả thiết của đề bài để
tìm ra M.
Câu 10: Đáp án A
Gọi số proton, notron của M và X lần lượt là ZM , NM ,

ZX và NX .
Vì khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của
proton và khối lượng của notron nên khối lượng của
nguyên tử tính gần đúng là số khối của nguyên tử đó.
Khi đó theo giả thiết đề bài ta có hệ sau:

Z M  NM
 0, 4667
 Z M  26


  Z M  NM   2  Z X  N X 

NM  30

NM  Z M  4



 Z X  16
Z

N
X
X

 NX  16

ZM  2Z X  58
M : Fe

 FeS 2
 X:S
Câu 11: Đáp án D

Vậy nguyên tử khối trung bình của X là:
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Vì trong nguyên tử số hạt electron bằng số hạt proton
nên trong R có số hạt proton, notron và electron lần lượt
là Z, N và Z.

2Z  N  18
Z  6

Theo giả thiết đề bài ta có: 
ZZ  
N  6
 N

2
Khi đó cấu hình electron của R là 1s2 2s2 2p2 .
Do đó số electron độc thân của R là 4.
Câu 12: Đáp án D
Gọi số hạt proton, notron, electron của R là Z, N và Z.
 2Z  N  34
 Z  11

Theo giả thiết đề bài ta có hệ: 
 NZ 1
N  12
Khi đó R có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s1 .
Do đó số electron độc thân của R là 1.
Câu 13: Đáp án A
Gọi số proton, notron và số electron của nguyên tử đó là
Z, N và Z.
2Z  N  155
 Z  47


 A  Z  N  108
 2Z  N  33
N  61
Câu 14: Đáp án C
Theo giả thiết ta có 2Z  N  40
Mà Z  N  1,52Z nên 3Z  2Z  N  3,52Z
 3Z  40  3, 52Z  11, 36  Z  13, 33
 Z  12 là Mg

 Z  13 là Al
Câu 15: Đáp án A
 2Z  N  52
 Z  17

Có hệ 
 Z  N  35
N  18
Câu 16: Đáp án A
 2Z  N  34
 Z  11

Có hệ 
Z

N

23

N  12

Khi đó X có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s1 .
Vậy số electron ngoài cùng của X là 1 và số lớp electron
của X là 3.
Câu 17: Đáp án D
Có phản ứng: ACO3  2HCl  ACl 2  CO2   H2 O

10
 100  A  40
0,1
Vì A có N = Z và Z + N = 40 nên Z = 20
 n ACO3  n CO2  0,1  M ACO3 

Khi đó cấu hình electron của A là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 .
Câu 18: Đáp án C
Áp dụng công thức: A 

A1 x1  A 2 x 2  ...  A n x n
ta có:
100

M O  16.0,99757  17.0,00038  18.0,00205  16,00448

Câu 19: Đáp án A
2Z  6Z Y  2  82
Z  16
 X
Theo giả thiết ta có:  X
ZX  ZY  8

 Z Y  8
Câu 20: Đáp án C
Theo giả thiết ta có:

 2Z X  2Z Y  NX  NY  142
 Z  Z Y  46 (1)
 X

2Z

2Z

N

N

42




X
Y
X
Y
NX  NY  50 (2)
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The Best or Nothing
Mặt khác ta lại có: Tỉ lệ số proton của ion X 2  và ion Y 3 
Z
10
10
 X 
là
(3)
Z Y 13
13
Từ (1) và (3) ta có ZX  20 (Ca) và ZY  26 (Fe)
X có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

 X có 0 electron độc thân
Fe có cấu hình là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

 Fe 3  có cấu hình là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

 Fe 3  có 5 eletron độc thân
Chú ý: Đây là một bài khá dễ nhưng sẽ có nhiều bạn
mắc phải sai lầm đáng tiếc là khi đề cho giả thiết: Tỉ lệ
10
số proton của ion X 2  và ion Y 3  là
13
Theo quán tính sẽ có rất nhiều bạn sẽ thành lập
Z  2 10

phương trình sa : X
dẫn đến không tìm ra
Z Y  3 13
kết quả đúng. Ở đây giả thiết cho là proton (hạt mang
điện trong nhân) chứ không phải electron (hạt mang
điện lớp vỏ). Vì vậy trong quá trình làm bài các bạn
nên đọc thật kĩ đề và không nên làm theo quán tính
đọc hiểu đề và tư duy ngay cách làm.
Câu 21: Đáp án A
Hợp chất A được tạo từ cation M 2  và anion X 2 
 A có công thức phân tử là MX
Theo giả thiết ta có:
 2(Z M  Z X )  (N M  N X )  84
 Z  Z X  28 (1)
 M

 2(Z M  Z X )  (N M  N X )  28
N M  N X  28 (2)
Mặt khác ta lại có:
(2ZM  2)  0(2ZX  2)  20  ZM  ZX  12 (3)
 Z  20
Từ (1) và (3) ta có:  M
⇒ M là Ca và X là O
 Z X  8
 A là CaO.
Câu 22: Đáp án B
2(Z X  2Z Y )  N X  2N Y  96 (1)

Theo giả thiết ta có: Z Y  N Y  0,6Z X (2)
Z  N  2Z  28 (3)
X
Y
 X
Thế (3) và (2) vào (1) ta có:
2(ZX  2ZY )  28  ZX  2ZY  2(0,6ZX  ZY )  96

 2, 2Z X  4Z Y  68  11Z X  20Z Y  340
 ZY 

340  11Z X
20

340  11Z X
20
phải là 1 số nguyên dương mà 340 chia hết cho 20 nên
340  11Z X
để
là một số nguyên dương thì
20
 Z X 20
 Z X  20  Z Y  6  Y là C.

11Z X  340

ZY là một số nguyên dương nên ta suy ra

Câu 23: Đáp án A
Theo giả thiết ta có:

Công phá bài tập Hóa 10-11-12

More than a book
 Số khối của M sẽ nhận các giá trị là 28 (Si) hoặc 31


23
 2Z X  N X  8 Z Y (1)

16

2Z Y  N Y  Z X (2)
5

 N X  N Y  2Z Y (3)


 6
7
Z  N X  N Y  0 (1)  (2)
 Z 
 5 X 8 Y

N X  N Y  2Z Y (3)



9
6
Z  Z
8 Y 5 X



(P) hoặc 32 (S)
Thử các giá trị chỉ có P là có đáp án
31
 126
Phân tử khối của MA y :
0, 246
Chú ý: Khi làm bài tập trắc nghiệm thì chúng ta có
thể dựa vào đáp án. Còn khi trình bày tự luận thì các
bạn xét lần lượt từng trường hợp một. Có số nơtron
của M từ đó tìm được Z của A. Lần lượt từng trường
hợp ta sẽ tìm được hợp chất cần tìm là PF5

Z X 15

Z Y 16

Cách 2: Phân tử khối của MA y là: pM  nM  pA y  nA y

Câu 24: Đáp án D
Tương tự Câu 23.
Câu 25: Đáp án C

Theo (6) ta có:
44  nM  n A y  pM  nM  pA y  n A y  66  n M  n A y

Gọi x là phần trăm số nguyên tử của đồng vị

17
35

Cl ta có:

35x  37  1  x   35, 4846  x  0,7577

Vậy phần trăm khối lượng của

17
35

Cl trong NaClO3 là:

0,7577.35
.100%  24,90%
23  35, 4846  48
Câu 26: Đáp án D
Cách 1: M chiếm 24,6% về khối lượng nên ta có:
pM  nM
 0, 246 (1)
pM  nM  (pA  n A ).y

 110  pM  nM  pA y  n A y  132
Cách 3: Thử đáp án: Sử dụng phần trăm khối lượng của
M thay lần lượt vào từng giá trị ta sẽ thấy chỉ có đáp án
D thỏa mãn.
Câu 27: Đáp án D
Phần trăm khối lượng của 37Cl trong HClO4 là:

37.0, 2423
.100%  8,92%
1  35, 5  64
Câu 28: Đáp án C





Số phân tử nước là: 3 3  C23  18 phân tử

Tổng số proton trong MA y là 60: nM  y.nA  60 (2)

Câu 29: Đáp án C

Số proton của M bằng 1,5 lần số nơtron của A:
pM  1,5n A (3)

Gọi x là phần trăm nguyên tử của đồng vị 21 H ta có:

Số proton của A bằng 0,5625 lần số nơtron của M:
pA  0,5625nM (4)
Thế (2) vào (1) ta được phương trình
pM  nM
 0,246 (5)
pM  pA y  66
Mặt khác với Z < 82 ta có: Z  N  1,5Z

 pM  pA .y  nM  y.n A  1,5  pM  pA .y 

p  pA .y  66
 M
(6)
pM  pA .y  44
Thế vào (5) ta được 27,06  pM  nM  32,47

2x  1  1  x   1,008  x  0,008

d = 1g/ml  m H2 O  1  n H2 O 

1
1
 n H  mol
18
9

1 mol H chứa 0,008.6,02.1023 đồng vị

2
1

H

0,008.6,02.10 23
1
 5, 35.10 20
mol chứa
9
9
Câu 30: Đáp án B
Gọi Z; N1 ; N2 lần lượt là số proton và nơtron cuả 2 đồng


vị đã cho
0,9(Z  N1 )  0,1(Z  N 2 )  31,1
 Z  15


  N1  16
4Z  (N1  N2 )  93
N  N  0, 55.4Z

2
N2  17
 1
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