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Periyodik Tablo
•

•
•

Elementlerin anlamlı bir şekilde sıralanması ve organize edilmesi amaçlı
oluşturulmuştur.
Tabloda peryodik özelliklere göre düzenlenme vardır. Kolonlar Grup, Satırlara
periyot adı verilir.
Kolonlar için farklı numaralandırmaya dayalı adlandırmalar mevcuttur.

 1 - 18, veya 1A - 8A ve 1B -8B gibi adlandırmalara rastlanabilir.
•

Tabloda (çizelge de denebilir) bazı gruplara özel adlar verilmiştir:

 Grup 1A: alkali metaller ve Grup 7A: halojenler gibi.
•
•

Metal elementler tablonun sol tarafında yer alır ve çoğu element metal
özelliktedir..
Ametal elementler Tabloda sağ üst bölgede yer alır
 hem metal hem ametal özellik gösteren elementler de mevcuttur. Bunlara metaloidler denir
ve tabloda metal ile ametaller arasında dağılım göstermişlerdir. Örneğin B, Si, Ge, As, Sb
and Te.
 Metaller dövülebilir (maleabilite, dövülgen), şekil alabilen, parlak özelliktedir. Termal ve
elektrik iletkenlikleri çok iyidir.
 Ametaller ise bu özellikleri göstermez, katı halde kırılgan, mat görünümlüdürler. Isı (termal)
ve elektrik iletkenlikleri iyi değildir.

Periyodik Tablo

Molekül ve molekül Bileşikler
•

Molekül, iki veya daha çok atomun bir araya gelmesiyle oluşur.

•

Her molekülün kimyasal bir formülü vardır

•

Kimyasal formül: molekülde hangi atomların bulunduğunu ve hangi oranda bulundukları
hakkında bilgi verir.

•

Bir molekül sadece iki atomdan (aynı atomlar) oluşmuşsa diatomik molekül adını alır.

•

Moleküllerden oluşan bileşiklere molekül bileşikleri adı verilir.

•

Bu bileşikler en az iki farklı atom içerirler. Molekül bileşiklerin çoğunluğu sadece
ametallerden oluşur.
Moleküler (bileşik) formül ve Basit Formül
•

Moleküler (Bileşik) Formülü: Moleküllere ait formüller ya da bileşik formülleri bir molekül
yapısında yer alan atomların türü ve sayısı hakkında bilgi verir.

 H2O, CO2, CO, CH4, H2O2, O2, C2H4.
•

Basit Formüller bir bileşikteki tüm atomların türü ve birbirine oranı hakkında bilgi verir.
Yani bir referans atoma göre en küçük tam sayıyı verecek şekilde bileşikteki atomların
oranı hakkında bilgi verir.

 HO H2O2 bileşiğinin, ve CH2  C2H4 bileşiğinin basit formülüdür.
Diğer taraftan basit ve bileşik formülleri aynı olabilir: H2O, CO2, CO, CH4, O2 gibi.

Formül ve Molekül Ağırlığının Hesaplanması
magnesyum karbonat (MgCO3) Bileşiğinin formül ağırlığını gram olarak hesaplayınız
24.31 g + 12.01 g + 3(16.00 g) = 84.32 g

1 mol molekülde ağırlık 84.32 g/mol olarak hesaplanır.
1 tane molekülde ise 84,32 akb dir.

Basit ve Bileşik formülü arasındaki bağıntı
Basit formül için formül ağırlığı (FA)
Bileşik Formülü içim Molekül Ağırlığı (MA) Hesaplanır
Molekül ağırlığı bilinen bileşiğin basit formülü biliniyorsa molekülün bileşik formülü
hesaplanabilir:
(FA)x(n)= (MA)
Ör: HO basit formülü, MA=34 g/mol ise bileşik formülünü bulunuz. (H:1 ve O:16g/mol)
FA(HO)=16+1=17 g/mol  (17g/mol)x(n)=(34g/mol)  n= 2
 (HO)n (basit formülü )
 (HO)2 H2O2 (bileşik formülü)

Diatomik Moleküller: Doğada 7 element iki atomlu moleküller halinde bulunur

Yapısal Formüller
Yapısal Formül

Perspektif çizim (Fischer projeksiyonu)

Top-Çubuk Modeli

Uzay-Dolgu Modeli

İyonlar

•

Atomların elektron kazanması ve kaybetmesiyle oluşan yüklü yapılara İYON denir.

•

Gene olarak metal atomları elektron kaybetmeye ve ametal atomları elektron kazanmaya
meyillidirler. Bu yüzden:


Katyonlar pozitif yüklü iyonlardır ve periyodik tablonun sol tarafında yer alan elementlerden oluşurlar.



Anyonlar negatif yüklü iyonlardır ve periyodik tablonun sağ tarafında yer alan elementlerden oluşurlar.

 Eğer moleküllerden ayrılan iyonlar olursa ve geri kalan yapı kararlı yapıysa ( kolayca
iyonlaşmıyorsa) bu yapılara çok atomlu iyonlar veya poliatomik iyonlar denir. (ör: SO42–, NO3–).

Kimyasal Bağlar
• İki atom bir molekül oluşturmak
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Kimyasal bağlar
• İyonik (elektrovalent)
bağlar
• Kovalent bağlar

• Ko-ordinat (dative
kovalent) bağlar
Bağ olmayan Etkileşimler
• Hidrojen bağları
• Metalik bağlar
• Van der Waals kuvvetleri

İyonik (elektrovalent) bağlar
• Atomlar, elektron kazanarak ya da
kaybederek iyon adı verilen yüklü
parçacıkları oluştururlar. Zıt yüklü
iyonlar arasındaki çekim kuvveti
sonucu olarak da iyonik bağlar oluşur.

Kovalent bağlar
• İki
atom
arasında
ortaklaşa
kullanılan elektron çiftinden oluşan
bağlardır

Kovalent bağların Polarlığı
Nonpolar (apolar) kovalent bağ
•

Elektronun (Negatif yüklü) bağa katılan
iki atom tarafından eşit kuvvette
çekildiği kovalent bağa denir

Polar kovalent bağ
•

Elektronun (Negatif yüklü) bağa katılan
iki atomdan birine daha yakın
bulunduğu kovalent bağa denir

Koordinat kovalent bağlar
•

Ortaklaşa kullanılan her iki elektronun aynı atom tarafından sağlandığı kovalent
bağlardır.

Kimyasal Bağ olmayan Etkileşimler
Hidrojen bağları
• Bir hidrojen (H) atomunun oksijen
(O) ve azot (N) gibi bir
elektronegatif
atoma
kovalent
bağlanması bağdaki elektronların
oksijen
ve
azot
atomlarına
hidrojenden daha yakın bulunmaları
sonucunda
hidrojenin
(elektropozitif)
başka
bir
elektronegatif
atom
tarafından
çekilmesi sonucu meydana gelir

• Kimyasal bağ değildir ancak bir
etkileşim olarak kimyasal bağ kadar
güçlüdür.

Kimyasal Bağ olmayan Etkileşimler

Metalik bağlar

Kimyasal Bağ olmayan Etkileşimler

Van der Waals kuvvetleri
Elektriksel çekim kuvvetlerinin etkisi ile birbirlerine
yaklaşan iki atom arasında, atomlar birbirlerine göre
en kararlı oldukları uzaklıkta oluşur

