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VUI CÙNG HÓA HỌC 

Câu 1: Giải Nobel Hóa học đầu tiên được trao cho ai? 

Câu 2: Tại sao sau những trận mưa có sấm sét, không khí thường trong lành 

hơn? 

Câu 3: Vì sao phèn chua có thể làm trong nước? 

Câu 4: Thuốc chuột là chất gì? Nếu sau khi ăn thuốc mà không có nước 

uống thì chuột chết mau hơn hay lâu hơn? 

Câu 5: Giải thích vì sao khi nấu canh cua thì có gạch cua nổi lên? Khi nấu 

trứng thì lòng trắng trứng kết tủa lại? 

Câu 6: Tại sao khi nấu nước giếng ở một số vùng lại có lớp cặn ở dưới đáy 

ấm? Cách tẩy lớp cặn này? 

Câu 7: Tại sao khi ăn cơm nhai kỹ sẽ thấy vị ngọt? 

Câu 8: Vì sao các đồ vật bằng bạc để lâu ngày thường bị xám đen? Vì sao 

dùng đồ bằng bạc đựng thức ăn, thức ăn lâu bị ôi? 

Câu 9: Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nước ta được xây dựng ở đâu? 

Câu 10: Tại sao khi đánh rơi nhiệt kế thủy ngân thì không được dùng chổi 

quét mà nên rắc bột S lên trên? 

Câu 11: Tại sao khi nấu nước giếng ở một số vùng lại có lớp cặn ở dưới đáy 

ấm? Cách tẩy lớp cặn này? 

Câu 12: Nguyên tố hóa học nào thuộc nhóm Halogen theo tiếng Hy Lạp có 

nghĩa là “màu tím” ? 

Câu 13: Nguyên tố hóa học nào có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất và ứng dụng 

được nhiều trong công nghiệp? 

Câu 14: Tại sao vôi sống đem về phải tôi ngay? 

Câu 15: Tại sao khi xây dựng các khu điều dưỡng, bệnh viện,…người ta 

thường xây dựng gần các khu rừng lá kim như rừng thông, tùng…? 
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I. BAØI CA HOAÙ HOÏC 

Ñaây poli – metyl – metan – clorat 
Ñeïp beàn vaø trong hôn Faleâ 
Bao laâu roài ta vaãn say meâ 
Kìa baïn nhìn poliamip 

Duyeân daùng maây bay, nhö aùng maây bay. 
Hôn luïa laø gaám voùc xöa nay 

Hoaù hoïc cuûa ta dieäu kì hôn nhöõng Thieân Thaàn 
AØ aù a ta ñang ñi xa 

Treân neûo ñöôøng theá giôùi vi moâ 
Ta ñang khaùm phaù bao ñieàu aån bí quanh co xa môø 
Vì Toå Quoác ta hieán daâng con Tim vaø khoái  OÙc 

Baïn ôi gian khoù xaù chi 
Aùnh ñuoác Ñaûng soi saùng ta ñi 

Baïn ôi Toå Quoác ñang mong chôø ! 
 

II. BAØI CA KÍ HIEÄU HOAÙ HOÏC. 
Ca laø chuù Can xi 

Ba laø caäu Bari hoï haøng 
Au teân goïi laø Vaøng 

Ag laø Baïc cuøng laøng vôùi nhau 
Vieát Ñoàng C tröôùc u sau 

Pb  maø ñöùng cuøng nhau laø Chì 
Al ñaáy teân gì? 

Goïi Nhoâm baùc seõ cöôøi khì maø xem 
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Cacbon voán tính nhoï nhem 
Kí hieäu C ñoù baïn ñem nhoùm loø 

Oxy O ñaáy loø doø 
Gaëp nhau hai baïn cuøng hoø chaùy to 

Cl laø chuù Clo 
Löu huyønh em nhôù vieát cho S (eùt sôø). 

 
Zn laø Keõm khoù gì 
Na goïi Natri hoï haøng 
Br thaät roõ raøng 

Brom teân ñoù cuøng haøng Canxi 
Fe chaúng khoù chi 

Goïi teân laø saét em ghi ngay vaøo 
Hg chaúng khoù tí naøo 

 Thuyû ngaân em ñoïc töï haøo chaúng sai 
… 

Baøi ca nhaéc baïn xa gaàn 
Hoïc chaêm ñeå nhôù khi caàn vieát ra. 

 
III. BAØI CA NGUYEÂN TÖÛ KHOÁI 

137 Bari 
40 laø chuù Canxi hoï haøng 

197 laø Vaøng 
200 phaåy 6 laø chaøng Thuyû ngaân 

K ba chuïc chín ñôn 
H laø 1 phaân vaân laøm gì 

16  cuûa chuù Oxi 
23 ôû ñoù Natri ñuùng roài 
S ba ñöùng hai ngoài 

32 em ñoïc moät lôøi laø ra 
64 Ñoàng ñaáy chaúng xa  
65 laø keõm vieát ra töùc thì 

Baïc kia ngaøy tröôùc ñuùc tieàn 



Sưu tầm các câu hỏi thường thức và thơ vui 

Đỗ Thị Hồng Hạnh 

108 vieát lieàn laø xong 
27 laø baùc Nhoâm “ xoong” 

56 laø saét long ñong sôùm chieàu 
Iot chaúng phaûi phieàn nhieàu 

127 vieát lieàn em ôi 
28 Silic ñeán chôi 

Brom 80 ( taùm chuïc) tuyø nôi ghi vaøo 
12 cuûa Cacbon naøo  
31 photpho gaøo ñaõ laâu 
Clo baïn nhôù ghi saâu 

35 phaåy röôõi laáy ñaâu maø cöôøi  


