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Hidro 
khí nổ, nguyên tố 

nhẹ nhất; 90% 
nguyên tử trong 
vũ trụ, mặt trời 
và các ngôi sao, 
nước (H20), các 
phân tử hữu cơ 

của sự sống

Liti
kim loại nhẹ 

nhất, mềm, có 
phản ứng; hợp 
kim nhôm nhẹ, 

pin; dụng cụ nấu 
nướng bằng gốm 

chống va đập, 
thuốc ổn định 

tâm trạng"

Beri
kim loại nhẹ; 

dụng cụ hợp kim 
đồng chống cháy 
nổ, hàng không 
vũ trụ, cửa số 
X-quang, đá 

beryl, ngọc lục 
bảo, ngọc xanh 

biển

Magie
kim loại nhẹ; chất 

diệp lục trong 
cây xanh, hoạt 
thạch, bazan, 

hợp kim nhôm, 
ôtô, máy bay, xe 
máy, pháo sáng, 
tia sáng, thuốc 

kháng axit
Canxi

kim loại mềm; 
xương, răng, sữa, 
lá, rau, vỏ sò, san 
hô, đá vôi, phấn, 

thạch cao, hồ 
dán, vữa, xi 

măng, cẩm thạch, 
thuốc kháng axit

Scanđi 

kim loại mềm 
nhẹ; hợp kim 
nhôm, xe đạp 

đua, đèn sân vận 
động, gạch nung, 
ngọc xanh biển

Titan 

kim loại nhẹ 
mạnh nhất, chịu 

nhiệt; hàng 
không vũ trụ, xe 

đạp đua, khớp 
nhân tạo, sơn 

trắng, ngọc bích 
xanh

Vanađi 

kim loại cứng; 
cấu trúc thép 

đàn hồi cứng và 
khoẻ, xe cộ, lò 
xo, trục lái xe, 
dụng cụ, hàng 
không vũ trụ, 
ngọc bích tím

Crom 
kim loại cứng sáng 
bóng, thép không 
gỉ (Fe-Cr-Ni), đồ 
nhà bếp, lò sưởi 
nichcrome, đồ 

trang trí xe hơi, 
màu sơn, băng ghi 
âm, ngọc lục bảo & 

hồng ngọc

Mangan

kim loại cứng; 
thép cứng, máy 
xúc, máy nghiền 
đá, đường sắt, 

máy cày, rìu, pin, 
phân bón, thạch 

anh tím

Sắt

kim loại cứng 
vừa, có từ tính; 

hợp kim thép chủ 
yếu là sắt, 

phương tiện xe 
cộ, nam châm, lõi 

trái đất, đá đỏ, 
máu

Coban

kim loại cứng, có 
từ tính; thép 

cứng, dụng cụ 
cắt, tuabin, nam 
châm (Al-Ni-Co), 
kính xanh, gốm, 

vitamin B-12

Kẽm

kim loại không 
mài mòn, thép 
mạ kẽm, đồng 

thau (Cu-Zn), pin, 
sơn trắng, phốt 
pho trong TV và 
đèn, phân bón

Kẽm

kim loại không 
mài mòn, thép 
mạ kẽm, đồng 

thau (Cu-Zn), pin, 
sơn trắng, phốt 
pho trong TV và 
đèn, phân bón

Cacbon
Kim cương cứng, 
than chì mềm, cơ 
sở của các phân 
tử hữu cơ của sự 
sống, động vật, 
cây cối, CO2, gỗ, 

giấy, quần áo, 
nhựa, than đá, 

dầu, xăng

Nitơ
khí không màu; 
chiếm 78% thể 

tích không khí, các 
phân tử hữu cơ, 

chất đạm, cơ bắp, 
DNA, amoniac, 

phân bón, thuốc 
nổ (TNT), chất làm 

lạnh

Oxi
khí không màu; 

chiếm 21% thể tích 
không khí, nước 

(H2O), chiếm 65% 
thể tích cơ thể, phân 
tử hữu cơ, máu, hơi 
thở, lửa, một nửa vỏ 
trái đất, khoáng sản, 

oxit

Flo
khí độc hại màu 
vàng, nguyên tố 
phản ứng mạnh 
nhất; fluorit dạ 

quang, kem đánh 
răng, dụng cụ 
nấu ăn chống 
dính, chất làm 

lạnh CFC

Heli
khí trơ, nguyên 
tố nhẹ thứ nhì; 
phản ứng tổng 
hợp hạt nhân 

trong mặt trời và 
các ngôi sao, 

bóng bay, laze, 
chất làm siêu 

lạnh

Neon

khí trơ; ống neon 
cam-đỏ trên biển 
quảng cáo, laze, 

chất làm siêu 
lạnh

Agon 

khí trơ; chiếm 1% 
thể tích trái đất, 
khí trơ dồi dào 
nhất, bóng đèn, 
ống neon, laze, 

khí hàn

Kripton  

khí trơ; đèn 
cường độ cao, 
đèn pha, đèn 

flash, đèn lồng, 
ống neon, laze

Xenon

khí trơ, đèn 
cường độ cao, 

đèn pha, đèn sân 
vận động, máy 
chiếu, ánh sáng 
nhấp nháy, laze, 
động cơ ion tàu 

vũ trụ
Rađon

khí phóng xạ, 
tuổi thọ ngắn; 

tác hại môi 
trường, phẫu 

thuật cấy ghép 
để chữa trị ung 

thư

Clo

khí không độc hại 
màu xanh lá; 

muối (NaCl), chất 
tẩy trắng, axit dạ 

dày, chất khử 
trùng, nước 

uống, hồ bơi, ống 
và chai nhựa PVC

Brom 

chất lỏng đỏ 
đậm; chất khử 

trùng, hồ bơi và 
spa, phim máy 

ảnh, chống cháy, 
xăng pha chì, 
thuốc an thần

Iot
chất rắn tím đen; 
chất khử trùng 
cho vết thương 
và nước uống, 
được thêm vào 
muối để ngừa 

bệnh tuyến giáp, 
phim máy ảnh

Atatin

phóng xạ, tuổi 
thọ ngắn; dấu 

vết nhỏ trong tự 
nhiên, thuốc 
chữa ung thư

Photpho
chất rắn sáp màu 
trắng phát sáng 

(có cả loại màu đỏ 
và đen); xương, 
DNA, phốt phát 

tích trữ năng 
lượng (ATP), phân 
bón, axit, chất tẩy 

rửa, diêm

Lưu huỳnh

chất rắn giòn màu 
vàng; da, tóc, 

hành, tỏi, chồn hôi, 
suối nước nóng, 

núi lửa, thạch cao, 
cao su, axit, làm 

giấy

Selen

chất rắn giòn 
màu ghi; máy 
photocopy, in 

laze, quang trở, 
thuỷ tinh đỏ, dầu 

gội trị gàu, cao 
su

Telu

á kim giòn, chất 
bán dẫn, máy 

photocopy, đĩa 
máy tính, bộ làm 
mát nhiệt điện 

và máy phát điện

Poloni
phóng xạ, tuổi 

thọ cao; nguyên 
tố phóng xạ đầu 

tiên được tìm 
thấy, có dấu vết 

nhỏ trong tự 
nhiên, bàn chải 
chống tĩnh điện, 

thuốc lá

Asen

Á kim giòn; độc 
hại, chất bán 
dẫn, đèn LED, 

đèn tín hiệu, tia 
laze nhỏ

Antimon

Á kim giòn; chất 
hàn, chất làm 
cứng chì, pin, 
đạn, chất bán 

dẫn, quang trở, 
diêm, chống cháy

Bitmut
kim loại giòn nhiệt 

độ nóng chảy 
thấp; chất hàn, cầu 
chì, hệ thống chữa 

cháy tự động 
(phích cắm nóng 

chảy khi nóng), sắc 
tố mỹ phẩm

Silic
Á kim cứng; 

thạch anh, đá 
hoa cương, cát, 

đất, đất sét, 
gốm, thuỷ tinh, 

tảo, tảo cát, chất 
bán dẫn, chíp 

máy tính, cao su 
silicone

Gemani

Á kim giòn, chất 
bán dẫn, bóng 

bán dẫn, bộ 
chỉnh lưu, điốt, 
quang trở, ống 
kính (lens), cửa 
sổ hồng ngoại

Thiếc
Kim loại mềm 

không mài mòn; 
chất hàn, hộp thực 

phẩm mạ, đồng 
thiếc (Cu-Sn), cốc 
hợp kim thiếc, làm 

thuỷ tinh, hệ 
thống chữa cháy 

tự động

Chì
Đặc, mềm, kim 
loại không mài 

mòn, độc hại; tạ, 
chất hàn, pin, 
đạn, tinh thể 
thuỷ tinh, hệ 

thống ống nước 
cũ, lá chắn bức 

xạ

Nhôm 
kim loại nhẹ không 
mài mòn; dụng cụ 
nhà bếp, lon, giấy 
bạc, máy móc, xe 
ôtô, máy bay, xe 
đạp, feldspar, đá 
hoa cương, đất 

sét, gốm, corindon, 
đá quý

Gali 

kim loại mềm, 
tan chảy vào 

ngày nóng; chất 
bán dẫn, đèn 

LED, đèn tín hiệu, 
tia laze nhỏ

Inđi

kim loại mềm; 
chất hàn, hàn 

thuỷ tinh, lớp vỏ 
kim loại, màn 

hình LCD, chất 
bán dẫn, điốt, 

quang trở

Tali

kim loại mềm, 
độc hại; hợp kim 
thuỷ ngân nhiệt 

độ nóng chảy 
thấp, nhiệt kế 
nhiệt độ thấp, 
đèn dưới nước, 

quang trở

Cadđimi

kim loại mềm 
không mài mòn, 
độc hại; thép mạ 

điện, pin NiCd, 
sơn đỏ và vàng, 
hệ thống chữa 
cháy tự động

Thuỷ ngân

kim loại lỏng, độc 
hại; nhiệt kế, áp 
kế, đèn đường, 

đèn huỳnh 
quang, nha khoa

Niken 
kim loại cứng 

vừa, có từ tính; 
thép không gỉ 

(Fe-Cr-Ni), dụng 
cụ nhà bếp, lò 
sưởi nichrome, 
pin NiCd, đồng 
xu, lõi trái đất

Đồng (đỏ)

kim loại có màu, 
dẫn nhiệt và điện 

tốt; dây điện, dụng 
cụ nấu ăn, đồng 

thau (Cu-Zn), đồng 
thiếc (Cu-Sn), đồng 

xu, đường ống, 
máu cua xanh

Niken 

kim loại cứng 
vừa, có từ tính; 
thép không gỉ 

(Fe-Cr-Ni), dụng 
cụ nhà bếp, lò 
sưởi nichrome, 
pin NiCd, đồng 
xu, lõi trái đất

Bạc  
kim loại mềm 

sáng bóng, dẫn 
điện tốt nhất 

trong tất cả các 
nguyên tố; trang 

sức, trang sức 
bạc, đồng xu, 

nha khoa, phim 
chụp ảnh

Platin
kim loại đặc 

không mài mòn; 
dụng cụ thí 

nghiệm, bugi, 
chất xúc tác, 
kiểm soát ô 

nhiễm, cracking 
dầu mỏ, chế biến 

chất béo

Vàng

nguyên tố dễ 
uốn nhất, kim 

loại đặc không bị 
xỉn và có màu; 

trang sức, đồng 
xu, lá vàng siêu 
mỏng, công tắc 

điện

Rođi
kim loại cứng 

sáng bóng không 
mài mòn; dụng cụ 
thí nghiệm, phản 
chiếu, công tắc 
điện, cặp nhiệt 
điện, chất xúc 

tác, kiểm soát ô 
nhiễm

Iriđi
kim loại cứng 

không mài mòn, 
nguyên tố đặc 
nhất (tương tự 
Osimi); dụng cụ 

thí nghiệm, bugi, 
đầu/ ngòi bút, 

kim tiêm

Ruteni

kim loại cứng 
không mài mòn, 
công tắc điện, 
leaf switches, 
đầu/ ngòi bút, 

chất xúc tác, sản 
xuất hydro

Osimi
kim loại cứng nhiệt 
độ chảy cao không 
ăn mòn, nguyên tố 
đặc nhất (tương tự 
Irđi); công tắc điện, 
đầu/ ngòi bút, kim 
tiêm, bột dấu vân 

tay

Tecnexi

phóng xạ, tuổi thọ 
cao, nguyên tố 

nhân tạo tự nhiên, 
chỉ có dấu vết trên 

trái đất nhưng 
được tìm thấy tại 
các vì sao, chẩn 

đoán y tế

Reni
kim loại đặc nhiệt 
độ nóng chảy cao; 
động cơ tên lửa, 

ống xoắn cấp 
nhiệt, dây tóc 

phòng thí nghiệm, 
công tắc điện, cặp 

nhiệt điện, chất 
xúc tác

Molipđen

Kim loại nhiệt độ 
nóng chảy cao; 

thép cứng, dụng 
cụ cắt, mũi 

khoan, áo giáp, 
nòng súng, phân 

bón

Vonfam 

kim loại nhiệt độ 
nóng chảy cao, 

đặc; dây tóc 
trong đèn và TV, 
dụng cụ cắt, chất 

mài mòn, cặp 
nhiệt điện

Niobi 

kim loại nhiệt độ 
chảy cao không 
ăn mòn; ống dẫn 

hoá học, chất 
siêu dẫn, tàu bay 
từ trường, nam 

chân MRI

Tantan 
kim loại nhiệt độ 
nóng chảy cao 
không ăn mòn, 

dụng cụ thí 
nghiệm, dụng cụ 
phẫu thuật, khớp 

nhân tạo, tụ 
điện, điện thoại 

di động

Ziriconi

kim loại điện trở 
nơtron không ăn 

mòn; ống dẫn 
hoá học, lò phản 

ứng hạt nhân, 
gạch nung, chất 

mài mòn, đá 
zircon

Hafini 
kim loại không ăn 

mòn, hấp thụ 
nơtron, thanh 
điều khiển lò 
phản ứng hạt 

nhân trong tàu 
ngầm, điện cực 

ngọn đuốc 
plasma

Lantan
kim loại mềm; 

kính quang học, 
thị kính kính 

thiên văn, ống 
kính máy ảnh, đá 
đánh lửa, đèn hồ 

quang

Actini

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; dấu vết 

nhỏ trong tự 
nhiên, thuốc 

chữa ung thư, 
nguồn nơtron, 

chất thải phóng 
xạ

Thori

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; nguyên 
tố phóng xạ dồi 

dào nhất, nguyên 
liệu lò phản ứng 

hạt nhân, đá 
đánh lửa, dây tóc 

vonfram

Protactini

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; dấy vết 

nhỏ trong tự 
nhiên, không có 
ứng dụng, chất 
thải phóng xạ

Urani
 

phóng xạ, tuổi 
thọ cao, đặc; 

nguyên liệu lò 
phản ứng hạt 

nhân, vũ khí hạt 
nhân, đối trọng, 
đạn xuyên giáp

Neptuni

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; dấu vết 

nhỏ trong tự 
nhiên, máy dò 
nơtron, liều ké, 
vũ khí hạt nhân, 
chất thải phóng 

xạ

Plutoni

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; dấu vết 

nhỏ trong tự 
nhiên, nguyên 

liệu lò phản ứng 
hạt nhân, nguồn 
điện tàu vũ trụ, 
vũ khí hạt nhân

Amerixi

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; chưa 
từng được tìm 

thấy ở tự nhiên, 
máy dò khói, 

thước đo độ dày, 
chất thải phóng 

xạ

Beckeli

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; chưa 

từng thấy trong 
tự nhiên, không 

có ứng dụng, 
chất thải phóng 

xạ

Califoni

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; chưa 

từng thấy trong 
tự nhiên, dụng cụ 

khoa học, máy 
phân tích khoáng 

chất, chất thải 
phóng xạ

Curi

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; chưa 
từng được tìm 

thấy ở tự nhiên, 
dụng cụ khoa học, 

máy phân tích 
khoáng chất, chất 

thải phóng xạ

Xeri

kim loại mềm; 
kim loại đất hiếm 
dồi dào nhất, đá 
đánh lửa, vỏ bọc 
đèn khí gas, lò 
nướng tự làm 

sạch, chất đánh 
bóng kính

Prazeođim

kim loại mềm; 
kính mắt thợ 

hàn, đá đánh lửa, 
đèn hồ quang, 

nam châm, kính 
vàng

Neođim

kim loại mềm; 
nam châm mạnh 
(Nd-Fe-B), động 

cơ điện; loa và tai 
nghe, laze, đá 

đánh lửa

Prometi

phóng xạ, tuổi 
thọ cao; nhân 

tạo, dấu vết nhỏ 
trong tự nhiên, 
mặt đồng hồ dạ 
quang, thước đo 

chiều dày

Samari
kim loại mềm; 

nam châm 
(Sm-Co), động cơ 
điện, loa và tai 
nghe, cảm biến 

hồng ngoại, kính 
hấp thụ tia hồng 

ngoại

Europi

kim loại mềm, 
phốt pho trong 
TV màu và đèn 
ba màu, sơn dạ 

quang, laze

Gađoleni
kim loại mềm, chất 
hấp thụ nơtron tốt 

nhất, có từ 
tính;tăng cường độ 

tương phản hình 
ảnh cộng hưởng từ 

(MRI), phốt pho, 
chụp bức xạ 

nơtron

Tebi

kim loại mềm; 
phốt pho trong 

TV màu và đèn 3 
màu, đĩa máy 

tính, vật liệu từ 
tính thông minh 

(Terefenol-D)

Điprozi
kim loại mềm; 

thanh điều khiển 
hạt nhân, phốt 
pho chụp cộng 
hưởng từ, đĩa 

máy tính, vật liệu 
từ tính thông 

minh 
(Terefenol-D)

Honmi
kim loại mềm; tia 
laze hồng ngoại, 
phẫu thuật bằng 
tia laze, máy đo 

khoảng cách laze 
an toàn cho mắt, 
đĩa máy tính, kính 

lọc vàng

Eribi

kim loại mềm; bộ 
khuếch đại tín 
hiệu sợi quang, 

phẫu thuật bằng 
tia laze, kính 

hồng, kính râm, 
hợp kim vanađi

Tuli

kim loại mềm; 
kim loại đất hiếm 

ổn định hiếm 
nhất, tia laze 

hồng ngoại, phẫu 
thuật bằng tia 
laze, phốt pho

Ytecbi

kim loại hiếm; bộ 
khuếch đại tín 
hiệu sợi quang, 

tia laze sợi hồng 
ngoại, hợp kim 
thép không gỉ

Lutexi
kim loại mềm, 

kim loại đất hiếm 
đặc và cứng 

nhất; điều trị ung 
thư bằng quang 
động lực (thuốc 
tác động bằng 

ánh sáng)

Ytri

kim loại mềm; 
phốt pho trong 
TV màu, laze 

(YAG, YLF), gạch 
nung, chất siêu 

dẫn nhiệt độ cao

Đất hiếm
(Họ Lantan)

Họ Actini

Stronti

kim loại mềm, 
pháo hoa đỏ, 

pháo sáng, phốt 
pho, pin hạt 

nhân, chẩn đoán 
y tế, bụi phóng 

xạ

Bari
kim loại mềm, hấp 
thụ tia X-quang, 
chất cản quang 

chụp X-quang dạ 
dày, pháo hoa 

xanh lá, chất làm 
trắng và chất độn 
cho giấy, nhựa và 

cao su

Rađi
phóng xạ, tuổi 

thọ cao; đồng hộ 
dạ quang (đã bị 
cấm), sản xuất 
chất hoá học y 
tế, chụp tia X, 

chất thải phóng 
xạ

Kali 
kim loại mềm, có 
phản ứng; muối, 
dây thần kinh, 

chất dinh dưỡng 
trong trái cây và 

rau, xà phòng, 
phân bón, bồ tạt, 
diêm, thuốc súng

Rubidi
kim loại mềm, có 
phản ứng; đồng 
hồ nguyên tử, 

điều hướng toàn 
cầu (GPS), ống 

hút rác máy hút 
bụi"

Xesi
kim loại mềm, tan 
chảy vào ngày trời 
nóng, có phản ứng, 
nguyên tử ổn định 
lớn nhất; đồng hồ 
nguyên tử, điều 
hướng toàn cầu 

(GPS), ống hút rác 
máy hút bụi"

Franxi
phóng xạ, 

nguyên tử lớn 
hơn Xesi và tuổi 
thọ ngắn, có dấu 
vết nhỏ trong tự 

nhiên, được 
nghiên cứu trong 

bẫy nguyên tử 
la-de

Natri
kim loại mềm, có 

phản ứng; muối, dây 
thần kinh, baking 

soda (thuốc muối), 
thuốc kháng axit, 

dung dịch kiềm, xà 
phòng, soda xử lý 

nước, kính, sản xuất 
giấy, đèn đường"
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Nguyên tố siêu nặng
Phóng xạ, không có trong tự nhiên, không có ứng dụng ngoài việc nghiên cứu nguyên tử

Kim loại đất hiếm 

Kim loại họ Actini

Phóng xạ, không có trong tự nhiên, không có ứng dụng ngoài việc nghiên cứu nguyên tử

Ensteni      Fecmi      Menđelevi             Nobeli                Lorenxi

Nguyên tử Liên kết hoá học 

Nhóm

Hạt nhân
từ proton
và nơtron

Vỏ điện tử

Hạt

Proton
Nơtron
Electron
(điện tử)

Mỗi nguyên tử có một hạt nhân, được tạo bởi proton và nơtron, 
được bao quanh bởi các electron xoay quanh các lớp vỏ giống 
như đám mây.

Số hiệu nguyên tử là số hạt proton trong một nguyên tử.
Điều này xác định các tính chất hoá học của nguyên tử. 

Hạt proton mang điện tích dương, nơtron trung hoà và electron 
mang điện tích âm. Thông thường, một nguyên tử có số lượng 
proton và electron bằng nhau. Ion là nguyên tử mang điện tích, 
có nhiều hoặc ít electron hơn proton.

Khối lượng nguyên tử của một nguyên tố là số trung bình của số 
proton cộng với nơtron. Bạn có thể ước lượng khối lượng nguyên 
tử một cách dễ dàng: thường gấp 2 đến 2,5 lần số nguyên tử. 

Nguyên tố là chất được tạo ra từ một hoặc nhiều nguyên tử của 
cùng một số hiệu nguyên tử. Hợp chất là một chất được tạo ra từ 
hai hoặc nhiều nguyên tố có liên kết hóa học.

Các nguyên tử tạo thành phân tử bằng cách liên kết với nhau. Nguyên tử cho,
nhận hoặc chia sẻ electron để đạt được đủ lớp vỏ electron bên ngoài. 

Muối Nước Bạc

Liên kết Ion 
Một nguyên tử lấy một 
điện tử từ một nguyên 
tử khác và các ion mang 
điện trái dấu sẽ hút

Liên kết cộng hoá trị 
Các nguyên tử chia sẻ 
các electron lớp ngoài 

cùng

Liên kết kim loại 
Chia sẻ dòng điện tử 
bên ngoài, dẫn nhiệt 

và điện.

Các nguyên tố trong cùng một nhóm hoặc cùng cột sẽ tương tự nhau vì 
chúng thường có cùng số electron lớp ngoài cùng. Bảng này cho thấy một 

vài số thông dụng dễ nhớ cho mỗi nhóm. 

Nhóm số
Electron lớp ngoài cùng* 

Số hoá trị* 
* điển hình Số hóa trị là số electron được cho (+) hoặc

bị lấy (-) khi liên kết.

Hydro không thuộc vào một nhóm xác định nào. Nó tạo thành 
các hợp chất bằng cách cho một điện tử giống như kim loại kiềm 

hoặc nhận một điện tử giống như một halogen. 

Kim loại kiềm
rất dễ phản ứng và dễ dàng tạo thành các 

hợp chất nhưng không được tìm thấy ở dạng 
tự do trong tự nhiên. Chúng tạo thành muối 
và các hợp chất kiềm (trung hòa axit) như 

muối nở. Ở dạng tinh khiết, chúng là kim loại 
rất mềm, bắt lửa khi tiếp xúc với nước.

Kim loại kiềm thổ 
dễ phản ứng và dễ dàng 
tạo thành các hợp chất 
nhưng không được tìm 

thấy ở dạng tự do trong 
tự nhiên. Oxit của chúng 
được gọi là đất kiềm. Ở 

dạng tinh khiết, chúng là 
kim loại mềm và hơi giòn.

Kim loại chuyển tiếp là kim loại điển hình: chúng bền, sáng bóng, dễ uốn 
(có thể được rèn thành các loại hình dạng), dẻo (ở dạng tấm hoặc dây mảnh), có 
thể dẫn cả nhiệt và điện.

Kim loại nghèo  thường mềm 
và có nhiệt độ nóng chảy thấp. 

Á kim  là một phần 
giống kim loại và một 

phần giống phi kim. Ví dụ, 
chúng là chất bán dẫn và 

chỉ dẫn điện ở một số 
điều kiện nhất định. 

Phi kim   ở trạng thái 
rắn thường giòn (bị gãy 
hơn là bị bẻ cong) và là 
chất cách điện cho cả 

nhiệt và điện

Halogen   là các phi kim 
dễ phản ứng và dễ dàng tạo 
thành các hợp chất nhưng 

không được tìm thấy ở dạng 
tự do trong tự nhiên. Chúng 

kết hợp với các kim loại 
kiềm để tạo thành muối 
(halogen có nghĩa là tạo 

muối). 

Khí trơ    không phản ứng với nhiều chất, hoặc trơ. Mỗi phân tử 
có chính xác số lượng electron nó cần để tạo đủ lớp vỏ ngoài 

cùng, vì vậy các nguyên tử này hầu như không bao giờ liên kết 
với các nguyên tử khác. 

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố, Bằng Chữ

Tính phóng xạ: những nguyên tử có cùng số proton 
nhưng khác số nơtron được gọi là đồng vị. Một số đồng vị 
có tính chất ổn định; một số khác là chất phóng xạ - hạt 
nhân của chúng sẽ tan rã. Chu kì bán rã là thời gian để 
một nửa số hạt nhân bị phân rã. Trong bảng này, một 
nguyên tố được gọi là có tuổi thọ cao nếu chu kỳ bán rã 
của bất kỳ đồng vị nào của nó lớn hơn một năm, nếu 
không thì được gọi là có tuổi thọ thấp. 

đều là kim loại mềm. Chúng tương tự về mặt hóa học 
với Scanđi và Ytri và rất khó tách khỏi nhau.

đều là kim loại nặng có tính phóng xạ. Chúng được 
sử dụng chủ yếu cho các đặc tính phóng xạ. 

Nhóm 1
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u 

kỳ


