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1.

ELEMENTLERİN PERİYODİK TABLODA YERLERİNİN BULUNMASI
Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir.

A
B

Yukarıdaki periyodik tabloda A ve B elementleri aynı grupta yer aldığından kimyasal
özellikleri benzerdir.
2. Aynı periyottaki elementlerin yörünge (katman) sayıları aynıdır.
3. Bir elementin periyodik tablodaki yerini bulabilmek için elektron dağılımı yapılır.
Bir Elementin Periyodik Tabloda Yerinin Bulunabilmesi İçin:
a.

Elementin nötr haldeki elektron sayısı veya proton sayısı bulunur.
(Nötr Halde: es=ps)

b.

Nötr haldeki elektron sayısına göre elektron dizimili yapılır.

Son katmanında 2 ve 8 elektron bulunduran atomlara soy gaz atom
denir ve bu atomlar kararlıdır. Son katmanında 2 veya 8 elektron
bulundurmayan atomlar kararsızdır ve elektron alarak veya vererek
kararlı hale gelmeye çalışırlar. Bir atomun son katmanındaki elektronu
2’ye tamamlamasına dublet kuralı; 8’e tamamlamasına ise oktet
kuralı denir.

Genellikle son katmanında 1,2 veya 3 elektron bulunduran atomlar
elektron vermeye ;5,6,7 elektron bulunduran atomlar ise elektron
almaya yatkındırlar. Elektron alan veya veren atomlar iyon haline
geçer.

Katman Sayısı= Periyot numarasını verir.

Elektron alır=Negatif Yük= ANYON
Elektron verir=Pozitif Yük=KATYON

Son Katmandaki Elektron Sayısı =Grup Numarasını verir.
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ELEMENTLERİN PERİYODİK TABLODA YERLERİNİN BULUNMASI
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Fiziksel ve kimyasal olarak birbirinden farklı özellik gösteren elemenler “metal,
ametal ve soy gaz” olmak üzere 3 gruba ayrılır.
1.

METALLER
•
Son katmanlarında 1,2,3 gibi elektron bulundururlar (H- He hariç)
•
Tel ve levha haline getirilebilir.
•
Yüzeyleri parlaktır.
•
Isı ve elektriği iyi iletirler
•
Civa hariç oda koşullarında katı haldedirler.
•
Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
•
Serbest halde tek atomludurlar.
•
Ametallerle bileşik oluştururlar (iyonik bağ ile). Daima elektron vererek
pozitif yüklü iyon (katyon)haline gelir.
•
Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Alaşım denilen karışımı
oluştururlar.
•
Li, Be, Na, Mg, Al

2.

AMETALLER
•
Kırılgandırlar. İşlenemezler tel ve levha haline getirilemezler.
•
Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler.
•
Doğada genellikle moleküler halde bulunurlar.
•
Yüzeyleri mattır.
•
Elektron almaya yatkındır.
•
Erime ve kaynama noktaları (C hariç) düşüktür.
•
Kendi aralarında (kovalent bağ ile) ve metallerle (iyonik bağ ile) bileşik
oluşturabilirler.
•
H, C, N, O, F, P, S, Cl
YARI METALLER
Fiziksel özellik bakımından metallere kimyasal özellik bakımından ametallere
benzeyen elementlerdir.
•
Yüzeyleri parlak veya mat olabilirler.
•
Oda koşullarında katı halde bulunurlar.
•
Tel ve levha haline getirilebilirler.
•
Isı ve elektriği ametallere göre daha iyi metallere göre az iletirler.
•
B, Si
3.

SOYGAZLAR (ASAL GAZLAR)
•
Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar.
•
Tek atomlu ve renksizdirler.
•
Kararlı yapıdadırlar ve bileşik oluşturmazlar.
•
Doğada serbest halde bulunurlar.
•
Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
•
Elektron alma veya verme istekleri yoktur.
•
Periyodik tabloda 8A grubunda yer alırlar.
•
He, Ne, Ar
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