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CHƯƠNG 2 

 
CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC 

 

Câu 1. Cho biết trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm nào dưới đây là không đúng. 

A. N trong NH3 lai hoá sp
3
    B. S trong SO2 lai hoá sp

2
 

C. Be trong BeH2 lai hoá sp    D. O trong H2O lai hoá sp
2
 

Câu 2. Theo thuyết VB, hoá trị của một nguyên tố bằng: 

 A. Số electron độc thân   B. Số electron ngoài cùng 

 C. Số electron hoá trị    D. Số electron lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng 

Câu 3. Chọn phát biểu sai: 

A. Liên kết cộng hoá trị hình thành do sự kết đôi của 2 electron có spin trái dấu, ta nói ở đây có sự 

xen phủ của 2 obitan nguyên tử 

B. Liên kết cộng hoá trị kiểu sigma là liên kết cộng hoá trị bền vững  

C. Sự định hướng của liên kết cộng hoá trị được quyết định bởi lai hoá của nguyên tử trung tâm 

tham gia liên kết 

D. Liên kết pi là liên kết được hình thành trên cơ sở sự che phủ của các obitan nằm trên trục nối 2 

nhân  

Câu 4. Các nguyên tử C trong phân tử CH2=CH2 đều lai hoá: 

A. Lai hoá sp
3
   B. Lai hoá sp 

C. Lai hoá sp
2
   D. Một nguyên tử lai hoá sp

2
, một nguyên tử lai hoá sp

3 
Câu 5.  Phát biểu nào dưới đây là không phù hợp với lí thuyết VB: 

 A. Liên kết cộng hoá trị hình thành do sự kết đôi của hai electron spin trái dấu, ta nói ở đây có sự 

xen phủ của hai orbital nguyên tử. 

 B. Cộng hoá trị của một nguyên tố bằng số electron độc thân của nguyên tử (ở trạng thái cơ bản 

hay kích thích) 

 C. Liên kết cộng hoá trị bền khi mức độ xen phủ các orbital nguyên tử càng lớn. 

 D. Nitơ có 5 cộng hoá trị trong hợp chất HNO3. 

Câu 6.  Chọn phát biểu sai: 

 A. Liên kết cộng hoá trị kiểu sigma là liên kết cộng hoá trị bền nhất. 

 B. Liên kết cộng hoá trị hình thành trên hai cơ chế cho nhận và ghép đôi. 

 C. Liên kết pi là liên kết được hình thành trên cơ sở sự che phủ của các orbital nguyên tử nằm trên 

trục nối hai nhân. 

 D. Sự định hướng của liên kết cộng hoá trị được quyết định bởi sự lai hoá của nguyên tử trung tâm 

tham gia tạo liên kết. 

Câu 7. Theo thuyết lai hoá, các orbital tham gia lai hoá cần phải có các điều kiện: 

 A. Các orbital giống nhau hoàn toàn về năng lượng. 

 B. Các orbital có hình dạng hoàn toàn giống nhau. 

 C. Các orbital có năng lượng gần nhau và có mật độ electron đủ lớn. 

 D. Các orbital lai hoá luôn nhận tất cả các trục toạ độ là trục đối xứng. 

Câu 8.  Chọn phát biểu đúng: 

Theo thuyết lai hoá các orbital nguyên tử ta có: 

 A. Sự lai hoá thường không có liên hệ đến hình học phân tử. 

 B. Lai hoá sp được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và một orbital p ( của cùng một nguyên 

tử), kết quả xuất hiện 2 orbital sp phân bố đối xứng dưới một góc 180
0
. 

 C. Lai hoá sp
2
 được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và 2 orbial p ( của cùng một nguyên tố), 

kết quả xuất hiện 3 orbital sp
2
 phân bố đối xứng dưới một góc 109,28

0
. 

 D. Lai hoá sp
3
 được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và 3orbital p ( của cùng một nguyên tố ) 

kết quả xuất hiện 4 orbital lai hoá sp
3 

phân bố đối xứng dưới một góc 120
0
. 

Câu 9.  Bốn Orbital lai hoá sp
3
 của phân tử CH4 có đặc điểm: 
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 A. Hình dạng giống nhau nhưng năng lượng và định hướng không gian khác nhau. 

 B. Hình dạng và năng lượng giống nhau nhưng định hướng không gian khác nhau. 

 C. Hình dạng, năng lượng và định hướng không gian hoàn toàn giống nhau với góc lai hoá là 

109
0
28’ 

 D. Năng lượng bằng nhau, hình dạng và định hướng không gian khác nhau. 

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây là đúng: 

 Sự lai hoá orbital nguyên tử có thể xảy ra giữa: 

 A. Các orbital nguyên tử có cùng số lượng tử chính n. 

 B. Các orbital nguyên tử có năng lượng xấp xỉ nhau, có tính đối xứng giống nhau đối với trục nối 

tâm hai nguyên tử. 

 C. Các orbital nguyên tử có cùng số lượng tử orbital l 

 D. Các orbital nguyên tử có mức năng lượng khác nhau. 

Câu 11. Những đặc điểm nào dưới đây đúng với phân tử H2O. 

 A. Cấu trúc thẳng hàng, không phân cực.  B. Cấu trúc thẳng góc, không phân cực. 

 C. Cấu trúc góc, phân cực.    D. Cấu trúc góc, không phân cực. 

Câu 12.  Chọn phát biểu đúng về cấu hình phân tử NH3: 

 A. Cấu hình tam giác phẳng, phân cực.  B. Cấu hình tứ diện đều, phân cực. 

 C. Cấu hình tam giác phẳng, không phân cực. D. Cấu hình tháp tam giác, phân cực. 

Câu 13.  Chọn phát biểu đúng. Phân tử CH3-CH2-CH3 có đặc điểm: 

 A. 3 nguyên tử C đều không lai hoá.   B. 3 nguyên tử C đều lai hoá sp
2
. 

 C. 3 nguyên tử C đều lai hoá sp.   D. 3 nguyên tử C đều lai hoá sp
3
.  

Câu 14.  Độ lớn góc liên kết F-B-F trong phân tử BF3 bằng: 

 A. 180
0
           B. 120

0
  C. 109

0
28’        D. 90

0
. 

Câu 15.  Chọn phát biểu sai về phương pháp MO. 

         A. Các electron trong phân tử chịu ảnh hưởng của tất cả các hạt nhân nguyên tử trong phân tử. 

         B. Các electron phân bố trong phân tử theo các quy tắc như trong nguyên tử đa electron (trừ quy tắc 

Kleskovxki) 

         C. MO liên kết có năng lượng lớn hơn AO ban đầu. 

         D. Ngoài MO liên kết và MO phản liên kết còn có MO không liên kết. 

Câu 16.  Dựa vào thuyết orbital phân tử MO trong các phân tử H2, H2
-
 và H2

2-
 phân tử nào có liên kết bền 

nhất, phân tử nào thuận từ, phân tử nào không tồn tại 

 A. H2, H2
2-

, H2
-
           B. H2, H2

-
, H2

2-
 

 C. H2
2-

,H2
-
, H2           D. H2

-
, H2, H2

2-
 

Câu 17.  Biết số hiệu nguyên tử của Be, F, N và Li lần lượt là 4, 9, 7 và 3. Phân tử nào không tồn tại 

trong thực tế? 

 A. N2        B. Li2        C. Be2        D. F2 

Câu 18.  So sánh số liên kết N của các phân tử: H2
+
, H2, He2

+
 : 

 A. H2
+
 lớn nhất    B. H2 lớn nhất 

 C. He2
+
 lớn nhất    D. Bằng nhau 

Câu 19.  Tổng spin S của phân tử nào trong các phân tử sau bằng 0: H2
+
, H2, He2

+
 

 A. H2
+
      B. H2 

 C. H2
+
 , He2

+
     D. He2

+
 

Câu 20. Phân tử nào thuận từ: Li2, C2, N2
-
, N2: 

 A. Li2, C2     B. N2
-
, N2 

 C. N2
-
      D. Cả 4 phân tử 

Câu 21. Theo thuyết MO, số liên kết của O2
+
, O2, O2

2-
  lần lượt là: 

 A. 1; 2; 2,5          B. 2,5; 2 ; 1 

 C. 1; 2,5 ; 2          D. 2,5; 1; 2 

Câu 22.  Các phân tử nào sau đây không tồn tại: He2, H2, Li2, Be2, C2. 

A. He2, Be2     B. He2, C2 
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C. H2, C2     D. Li2, C2   

Câu 23. Theo phương pháp orbital phân tử, cấu hình electron phân tử O2 là  

 A. 1*1*2222*2

yxyxzss     B. 1*2*2222*2

yxyxzss   

C. 
1*1*2222*2

yxzyxss     D. 1*2*2222*2

yxzyxss   

Câu 24.  Chọn phát biểu chính xác: 

 A. O2 có số liên kết bé hơn O2
+
        B. Năng lượng liên kết của O2

+
 lớn hơn O2 

 C. Liên kết O2 có độ dài lớn hơn O2
+
       D. Các phát biểu trên đều đúng. 

Câu 25. So sánh số liên kết trong N2, CO và CN
-
: 

 A. Trong CO lớn nhất     B. Trong CN
-
 lớn nhất 

 C. Trong N2 lớn nhất    D. Bằng nhau 

Câu 26. Độ dài liên kết trong các tiểu phân NO, NO
+
 và NO

- 
tăng dần theo thứ tự: 

 A. NO < NO
-
 < NO

+
         B. NO

+
  < NO  < NO

-
 

 C. NO
-
< NO < NO

+
         D. NO <  NO

+
  < NO

-
 

Câu 27. Độ bền liên kết trong các tiểu phân NO, NO
+
, NO

-
 tăng dần theo thứ tự: 

 A. NO < NO
+
 < NO

-
         B. NO < NO

-
 < NO

+
 

 C. NO
-
 < NO < NO

+
         D. NO

+
 < NO  < NO

-
 

Câu 28. Theo thuyết MO, bậc liên kết của CO, CN
-
 và NO

+
 lần lượt là: 

 A. 1; 2; 3           B. Bằng nhau và bằng 3 

 C. 2; 2,5 ; 3          D. Bằng nhau và bằng 2 

 
---Hết--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


