ATOMUN YAPISI
Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye
madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)
kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom denir. Atom
hakkında sırayla Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve De Broglie
(Modern Atom Teorisi) isimli bilim adamları görüşlerini ortaya koymuş
ve günümüzdeki atom modeli ortaya çıkmıştır.
ü Atom, kelime anlamı olarak bölünemez, parçalanamaz
anlamındadır.
ü Atom, çıplak gözle ya da en gelişmiş elektron mikroskobu ile bile görülemez.
ü Atom küre şeklindedir ve elektrikli yapıya sahiptir. Atomun elektrikli yapıya sahip olması demek içinde (+) ve (–) yüklü taneciklerin
olması demektir.
ü Geçmiş yıllarda atomun bölünemeyeceği söylenmesine rağmen günümüzde atomun hatta atomun çekirdeğinin bile parçalanabildiği
bilinmektedir. Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla atom bombaları yapılmaktadır ve nükleer enerji santrallerinde enerji üretilmektedir.
(İlk atom bombası 1941 yılında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılmıştır).
ü Atom, maddenin sahip olduğu bütün özellikleri taşır. Bu nedenle maddenin kütlesi varsa atomun kütlesi de vardır. Madde sürtünme,
dokunma ya da etki yoluyla elektriklenirken elektron alıp verebiliyorsa atomda elektron alıp verebilir.
ü Elektriklenme olayının nedeni elektronların hareket etmesi yani yer değiştirmesidir.
ü Bir atomdaki elektrik yükünü proton ve elektron sayıları belirler.
ü Bir atomdaki çekirdek yükünü sadece proton sayısı belirler.
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ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ VE ATOMUN KISIMLARI
ü Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere
atomun temel tanecikleri veya atom altı parçacıkları denir.
ü Atomda pozitif (+) ve negatif yüklü (–) tanecikler bulunur. Atomun temel taneciklerinden
protonlar (+) yüklü, elektronlar (–) yüklü, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir.
ü Atomdaki proton ve nötronlar arasında nükleer çekim kuvveti, protonlar (çekirdek) ve
elektronlar yani (+) ve (–) yüklü tanecikler arasında da elektriksel çekim kuvveti vardır. Farklı yüklere sahip olan bu tanecikler
arasındaki kuvvetler sayesinde atomdaki tanecikler birbirini etkileyerek bir arada bulunurlar ve atomu oluşturur.
ü Bilinen elementlerin tamamı atomlardan oluşmasına rağmen elementlerin özellikleri birbirinden farklıdır. Elementlerin özelliklerinin
farklı olmasının nedeni elementleri oluşturan atomların farklı olmasıdır. Element atomlarının farklı olmasının nedeni de atomdaki
proton, elektron ve nötron gibi taneciklerin sayılarının farklı olmasıdır.
ü Her atomun sahip olduğu proton, elektron ve nötron sayıları birbirinden farklıdır. Belirli sayıda proton, nötron ve elektron farklı
konumlarda bir arada bulunarak atomları oluştururlar. Atomu oluşturan bu tanecikler arasında da sadece boşluk bulunur.
ü Atom iki kısımdan oluşur. Bunlar çekirdek (merkez) ve katmanlardır (yörünge = enerji düzeyi = enerji seviyesi = kabuk).
ü Atomun içerisinde atom kütlesinin tamamına yakınının bulunduğu merkeze çekirdek denir. Çekirdeğin hacmi, atomun hacminin yanında
çok küçüktür.
ü Atomda (–) yüklü elektronlar çekirdeğin etrafında belirli bölgelerde sürekli dolanırlar. Elektronların çekirdeğin etrafında dolandığı bu
bölgelere katman, yörünge, enerji düzeyi, enerji seviyesi veya kabuk denir.
ü Atomun temel taneciklerinden proton ve nötronların kütleleri birbirlerine yaklaşık eşit, elektronların kütleleri ise bunlardan çok
küçüktür. (Proton ve nötronları kütlesi elektronları kütlesinin 1836 katıdır). Bu nedenle atomun kütlesinin tamamına yakını çekirdekte
bulunur ve atomun kütlesinin tamamına yakınını çekirdekteki tanecikler oluşturur.
ü Atomda, (normal şartlarda) (+) yüklü protonların sayısı, (–) yüklü elektronların sayısına eşittir.
ü Atomda proton ve nötronların yeri kesin olarak belli olmasına rağmen elektronların yeri kesin olarak belli değildir.
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v Elektronlar
Atomun temel taneciklerinden olan (–) yüklü elektronlar çekirdeğin etrafında belirli (sabit) bir bölgede durmazlar. Elektronlar çekirdekten
belirli uzaklıklarda hem kendi etrafında hem de çekirdeğin etrafında çok hızlı hareket ederler. Bu nedenle elektronlar çekirdeğe düşmezler,
çekirdek tarafından çekildikleri için de dışarı fırlamazlar. Atomda hareket eden tanecikler sadece (–) yüklü elektronlardır.
v Protonlar ve Nötronlar:
Atomun temel taneciklerinden olan (+) yüklü proton ve yüksüz nötronlar atomun çekirdeğinde bulunurlar. Kütleleri elektronlara göre büyük
olduğundan ve birbirlerini kuvvetli nükleer bağlarla çektiklerinden atom içinde hareket etmezler.
Atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı, atom için ayırt edici bir özelliktir ve atomun kimliğini belirler. Yani proton sayısının farklı
olması atomun farklı olması anlamına gelir ve proton sayısı o atomun (elementin) bütün fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler. Farklı
atomlarının elektron ve nötron sayıları aynı olabilir fakat farklı atomların proton sayılar hiçbir zaman aynı olamaz.
Tanecik Adı

Sembol

Yük

Kütle (a.k.b.)

Kütle (kg)

Proton

P+

+1

1

1,6725 10-27

Nötron

n0

0

1

1,6725 10-27

Elektron

e-

-1

1
= 5,44 10!!
1836

9,107 10-31

NOT: 1- Elektronların çekirdek etrafında dönme sürati 2,18.106 m/s’dir.
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NÖTR VE İYON HALİNDEKİ ATOM
ü Bir atomda (+) yüklü protonların sayısı (–) yüklü elektronların sayısına eşitse böyle atoma nötr atom denir.
ü Bir atom elektron almış ya da vermişse (–) yüklü elektron sayısı (+) yüklü proton sayısına eşit olmaz. Proton sayısı elektron sayısına
eşit olmayan atomlara iyon ya da iyon halindeki atom denir.

ATOMİK KÜTLE BİRİMİ
ü Atomların kütleleri çok küçük olduğu için kütle ölçümünde kilogram ya da gram yerine daha küçük olan atomik kütle birimi kullanılır.
ü Bir protonun kütlesinin gram veya kilogram cinsinden değerine 1 atomik kütle birimi ( 1 a.k.b. ) denir.
ü

12

C atomunun ( izotopunun ) kütlesinin 1/12’ sine 1 atomik kütle birimi ( 1 a.k.b. ) denir.

ü 1 Atomik Kütle Birimi = 1 a.k.b. = 1 Protonun Kütlesi
ü 1 a.k.b. = 1,67.10-24 g = 1,67.10-27 kg
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Örnek: 3p, 3e ve 4 n' u olan atomun kütlesini a.k.b. ve kg cinsinden bulun.
Atomik kütle = proton sayısı + nötron sayısı = 3+4 = 7 a.k.b.
1,67 10!!" 𝑘𝑔
7𝑎𝑘𝑏
= 11,69 10!!" 𝑘𝑔
𝑎𝑘𝑏
ATOM NUMARASI VE KÜTLE NUMARASI:
Ø Atom Numarası:
ü Bir atomun çekirdeğinde bulunan protonların sayısına atom numarası denir. Atom numarası Z veya A.N ile gösterilebilir.
ü Bir elementin atom numarası, sembolünün sol alt köşesine yazılarak gösterilir.
Ø Kütle Numarası:
ü Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamına kütle numarası denir. Kütle numarası A veya K.N. ile
gösterilebilir.
ü Bir elementin kütle numarası sembolünün sol üst köşesine yazılarak gösterilir.
X, herhangi bir elementin sembolü ise;

Nötr Atomlarda Atom Taneciklerinin Sayıları Arasındaki İlişki
1- Atom Numarası = Proton Sayısı ........................................... Z = p
2- Proton sayısı = Çekirdek Yükü .............................................. p = Ç.Y.
3- Kütle No = Atom No + Nötron Sayısı ................................... A = Z + n
4- Kütle No= Proton Say.+ Nötron Sayısı.................................. A = p + n
5- Proton Sayısı = Elektron Sayısı.............................................. p = e
6- Atom Numarası = Proton Sayısı = Çekirdek Yükü = Elektron Sayısı
Z = p = Ç.Y. = e
5

v ELEKTRONLARIN ÇEKİRDEK ETRAFINDA BULUNDUĞU YERLER:
ü Bir atomdaki elektronlar, çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunur ve farklı katmanlarda yer alır. Atomda elektronların yerleri kesin olarak
belli değildir. Atomda (–) yüklü elektronlar çekirdeğin etrafında belirli bölgelerde sürekli dolanırlar.
ü Elektronların çekirdeğin etrafında dolandığı bu bölgelere katman, yörünge, enerji düzeyi, enerji seviyesi veya kabuk denir.
ü Elektronların kabuklarda bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir. (Atomda normalde katmanlar bulunmaz).
Katmanlar, düz bir zemin değildir, küresel bir yapıya sahiptir.
ü Atomlarda bulunan katmanların sayısı sabit değildir ve atomdaki elektron sayısına göre katman sayısı da değişir. Atomlarda en az 1, en
fazla 7 katman bulunabilir ve her katman ancak belirli sayıda elektron bulundurabilir. Katmanlar K,L,M,N,O,P,Q harfleri ya da
1,2,3,4,5,6,7 sayıları ile gösterilirler.
ü Bir katman ancak belirli sayıda elektron alabilir. Elektronlar bir katmanı doldurunca bir sonraki katmana yerleşirler. Elektronlar önce
çekirdeğe en yakın katmanı doldururlar. Bu nedenle bir atomda elektronlar, çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunabilirler.
ü Bir katmanda bulunabilecek, bir katmanın alabileceği en çok elektron sayısı 2.n2 formülü ile bulunur. Bu formülde n, katan sayısını veya
katman numarasını gösterir. (Bir katman kararlı elektronları ile dolmuşsa elektronlar bir sonraki kabuğa yerleşirler).
Katmanlarda Bulunabilecek En Çok Elektron Sayıları
1. Katman, n = 1; en çok = 2n2 = 2.12 = 2. 1 = 2e -> 2 elektron alabilir.
2. Katman, n = ; en çok = 2n2 = 2.22 = 2. 4 = 8e -> 8 elektron alabilir.
3. Katman, n = 3; en çok = 2n2 = 2.32 = 2. 9 = 18e -> 18 elektron
alabilir.
4. Katman, n = 4; en çok = 2n2 = 2.42 = 2. 16 = 32e -> 32 elektron
alabilir.
5. Katman, n = 5; en çok = 2n2 = 2.52 = 2. 25 = 50e -> 32 elektron
alabilir.
6. Katman, n = 6 ise ; en çok = 2n2 = 2.62 = 2. 36 = 72e -> 18 elektron
alabilir.
7. Katman, n = 7; en çok = 2n2 = 2.72 = 2. 49 = 98e -> 8 elektron
alabilir.
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v İZOTOP ATOMLAR
ü Bir elementi oluşturan bütün atomlarda proton, elektron ve nötron denilen tanecikler bulunur. Bir elementi oluşturan bütün atomların
çekirdeklerindeki proton sayıları daima birbirine eşittir fakat elementin bütün atomlarının nötron sayıları birbirinden farklı olabilir.
ü Bir elementi oluşturan atomların nötron sayılarının farklı olması, atomların farklı olması anlamına gelmez. Fakat bir elementi oluşturan
atomların proton sayılarının farklı olması, atomların farklı olması demektir.
ü Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara veya proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara veya kimyasal
özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomlar aynı elemente ait atomlar olup yalnızca
çekirdeğindeki nötron sayıları farklıdır.
ü Elementler, doğada bulunan izotop atomlarının belirli oranlarda yani yüzdelerde birleşmesi ile oluşmuştur. (Bu nedenle elementlerin
kütle numaraları genelde tam sayı değildir).
ü 𝑲ü𝒕𝒍𝒆 𝑵𝒐 =

𝟏.İ𝒛𝒐𝒕𝒐𝒑𝒖𝒏𝑲𝑵×𝒀ü𝒛𝒅𝒆𝒔𝒊
𝟏𝟎𝟎

×

𝟐.İ𝒛𝒐𝒕𝒐𝒑𝒖𝒏𝑲𝑵×𝒀ü𝒛𝒅𝒆𝒔𝒊
𝟏𝟎𝟎

İzotop Atomların Aynı Olan Özellikleri

× ….

o İzotop Atomların Farklı Olan Özellikleri

1- Atom numaraları (proton sayıları)

1- Kütle numaraları

2- Nötr hallerinin kimyasal özellikleri

2- Nötron sayıları

3- Periyodik cetveldeki yerleri

3- Fiziksel özellikleri

4- Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin formülleri

4- Doğadaki bulunma yüzdeleri

5- Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin molekül yapıları

5- Aynı element ile yaptıkları bileşiklerin mol kütleleri

6- Ortalama atom ağırlıkları

6- Gaz olanlarda yayılma hızları
7- Radyoaktif olanlarda yarı ömürleri
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ÖRNEKLER:
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v İZOTON ATOMLAR
Sadece nötron sayıları aynı olan atomlara izoton atomlar denir. Bu atomlar farklı elementlere ait atomlar olduklarından bu atomların yalnızca
nötron sayıları aynıdır, diğer tüm özellikleri farklıdır.
Örnek:

atomları izoton atomlardır.

v İZOBAR ATOMLAR
Sadece kütle numaraları aynı olan atomlara izobar atomlar denir. Bu atomlar farklı elementlere ait atomlar olduklarından bu atomların yalnızca
kütle numaraları aynıdır, diğer tüm özellikleri farklıdır.
Örnek:

atomları izobar atomlardır.

v ALLOTROP ATOMLAR
Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri ve kristallerinin uzayda dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlara allotrop atomlar denir.
Bir elementin atomlarının uzayda farklı farklı şekillerde dizilmesiyle oluşan yapıya alotropi denir.
o Allotrop Atomların Özellikleri

ÖRNEKLER

1- Atom ve kütle numaraları aynıdır.

1- Oksijen gazı ile ozon gazı, oksijen atomlarının allotroplarıdır.

2- Molekül geometrileri farklıdır.

2- Elmas, grafit ve amorf karbon, karbon atomunun allotroplarıdır.

3- Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır, ancak

3- Beyaz fosfor ile kırmızı fosfor, fosfor atomunun allotroplarıdır.

tepkime sonunda oluşturdukları bileşikler aynıdır.

4- Rombik kükürt ile monoklin kükürt, kükürt atomunun allotroplarıdır.

4- Molekül sağlamlıkları farklıdır.
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v İZOELEKTRONİK (EŞ ELEKTRONLU) ATOMLAR (*):
Proton sayıları farklı olduğu halde elektron sayıları aynı olan atom ve iyonlara izoelektronik (eş elektronlu) atomlar denir. Özellikle aynı soy
gazın elektronik sistemine benzeyen atomlarda bu durum çok belirgin olarak görülür.
ÖRNEKLER:

izotop, izobar, izoton ve izoelektronik durumları
izotop, izobar, izoton atomların proton ve nötron sayıları arasındaki
ilişki

arasındaki ilişki
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ATOM MODELLERİ:
Atom gözle veya en gelişmiş elektron mikroskopları ile bile görülemez. Maddenin kütlei olduğu halde maddeyi oluşturan atomların tek
tek kütleleri ölçülemez ve atomlar duyu organları tarafından algılanamaz. Eski çağlardan günümüze kadar gözle görülemeyen atom hakkında
çeşitli bilim adamları deneyler yapmışlar, atom hakkında elde ettikleri bilgileri açıklamak için çeşitli bilimsel modeller ortaya koymuşlardır.
Atom hakkında ortaya konan her yeni model bir önceki modelin eksikliğini gidermiştir. Atom hakkında yapılan yeni deneyleri açıklayamayan
modelin yerine de yeni bir model geliştirilmiştir.
Eski atom modellerinin bugün geçerli olmamasının nedeni, o modelleri geliştiren bilim adamlarının iyi düşünememesinden (bilgi
yelpazesi.net) değil, o dönemde bilinenlerin bugün bilinenlere göre daha az olmasından kaynaklanır. (Dalton atom modeli açıklandığında o
dönemde bilinenler dikkate alındığında o modeli geliştirmek, Bohr atom modelini geliştirmekten daha zordu).
Atom hakkında Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve De Broglie isimli bilim adamları ve filozoflar görüşlerini ortaya
koymuşlar ve günümüzdeki atom modeli ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılan atom modeli Modern Atom Teorisi sonucu ortaya konmuştur
ve bugünkü model, yeni bir model bulununcaya kadar geçerliliğini sürdürecektir.
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v BOHR ATOM MODELİ VE MODERN ATOM TEORİSİ
Ø Bohr Atom Modeli (Niels David Bohr 1875–1962)
Bohr atom teorisi hidrojenin yayılma spektrumuna dayanılarak açıklanır. Bohr’ a göre;
ü Elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıklardaki katmanlarda dönerler, rasgele dolanmazlar.
ü Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron, düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar halinde ışık (radyasyon) yayarlar.
ü Kararlı hallerin tamamında elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörünge izlerler.
ü Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta ve kararlı hâllerde hareket ederler. Her kararlı halin sabit bir enerjisi vardır.
ü Her hangi bir enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede (orbitalde) hareket eder. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya
kabukları denir.
ü Elektronlar kararlı hallerden birinde bulunurken atomdan ışık (radyasyon) yayılmaz. Ancak yüksek enerji düzeyinden daha
düşük enerji düzeyine geçtiğinde, seviyeler arasındaki enerji farkına eşit bir ışık kuantı yayınlar. Bunlara 𝑬 = 𝒉𝒇 bağıntısı
geçerlidir. (En düşük enerjili durumdaki atoma temel durumdaki atom, enerji verilmiş atomlara da uyarılmış atom denir.)
ü Elektron hareketinin mümkün olduğu kararlı seviyeler K, L, M, N, O gibi harflerle veya en düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere her
enerji düzeyi pozitif bir tam sayı ile belirlenir ve genel olarak “n” ile gösterilir. (n: 1,2,3, ...∞
Ø Modern Atom Teorisi
•

Günümüzde kullanılan atom modeli, modern atom teorisi sonucu ortaya konmuştur. Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket
ettikleri için belirli bir yerleri yoktur. Yani elektronların bulunduğu kabuk kavramı yanlış bir kavramdır.

•

Elektronların sadece bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler bilinebilir ve elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere
elektron bulutu denir. (Elektronların yörüngeleri kesin olarak belli değildir).

ü Atomda belirli bir enerji düzeyi vardır. Elektron ancak bu düzeyden birinde bulunabilir.
ü Elektron bir enerji düzeyindeki hareketi sırasında çevreye ışık yaymazlar.
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ü Atoma iki düzey arasındaki fark kadar enerji verilirse elektron daha yüksek enerji düzeyine geçer.
ü Atoma verilen enerji kesilirse elektron enerjili düzeyinde kalamaz daha düşük enerji düzeyinden birine geçer. Bu sırada iki düzey
arasındaki fark kadar enerjiyi ışık şekline çevreye verir
§

Modern atom modeli atom yapısı ve davranışlarını diğer atom modellerine göre daha iyi açıklamaktadır. Bu model atom çekirdeği
etrafındaki elektronların bulunma olasılığını kuuantum sayıları ve orbitaller ile açıklar.

§

Kuantum sayıları bir atomdaki elektronların enerji düzeylerini belirten tam sayılardır. Orbitaller ise elektronun çekirdek etrafında
bulunabilecekleri bölgelerdir.

§

Elektron tanecik olarak düşünüldüğünde; orbital, atom içerisinde elektronun bulunma olasılığı en yüksek bölgeyi simgeler. Elektron
maddesel bir dalga olarak düşünüldüğünde ise; orbital elektron yük yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeyi simgeler. Yani, elektron
tanecik olarak kabul edildiğinde elektronun belirli bir noktada bulunma olasılığından, dalga olarak kabul edildiğinde ise elektron yük
yoğunluğundan söz edilir.

Ø Atomun Işıması (Radyasyon) ve Rydberg Formülü
Bir atoma dış bir enerji (mekanik, elektrik, ışık vs) verilmesi suretiyle üst enerji seviyelerine çıkarılan bir elektron çok kısa bir zaman içinde
daha alt enerji seviyelerine geri iner. Bu geri inme esnasında elektronun kaybettiği enerji ışıma (radyasyon) olarak ortaya çıkar. Bu
radyasyon foton dediğimiz bir elektromanyetik dalgadır (yani ışıktır). Hidrojen atomunda ve hidrojen-benzeri izoelektronik iyonlarda
[değerlik yükü +𝑒(𝑍 − 1)olan He+, Li+2, Be+3, B+4 gibi] bu elektromanyetik dalganın dalgaboyu (𝜆):
1
1
1
= 𝑅𝑍 ! ! − !
𝜆
𝑛! 𝑛!

(𝑛! > 𝑛! )

ile verilir. Yukardaki ifade Rydberg denklemi diye bilinir. Dalgaboyunun SI birimi metredir. 𝑍 atom numarası olup, 𝑛! ve 𝑛! tam sayılar
olup 1,2,3,4,.... sonsuza kadar değerler alabilir. 𝑅 ise Rydberg sabitini temsil etmektedir:
𝑅 = 1,097×10! 𝑚!!
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Bu dalgaya karşılık gelen frekans (birimi 𝑠 !! veya Hz (Hertz))

!

𝑓=!

olup, 𝑐 ışık hızını temsil etmektedir: 𝑐 = 3×10! 𝑚/𝑠

Bu radyasyonun enerjisi (birimi 𝐽 (Joule)) ise 𝐸 = ℎ𝑓 ile hesaplanır. Enerjinin SI birimi Joule (J) veya elektron-volt (eV) cinsinden
verilmektedir. Burada ℎ Planck sabiti adını alır: ℎ = 6,63×10!!" 𝐽𝑠 veya ℎ = 4,14×10!!" 𝑒𝑉𝑠.

§

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Buna göre kütle ve
hacim maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz hava, su,
toprak vs. her şey maddedir. Maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde
bulunurlar.

§

Katı halde, atomlar ya da moleküller arasında çekim kuvveti bir hayli fazladır ve her maddenin bir şekli vardır. Maddenin en kararlı hali katı
halidir. Sıvı halde, moleküller katıya göre daha kararsızdırlar ve madde akışkan özellik kazanmıştır. Gaz halinde ise, moleküller arasında
çekim kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddenin en kararsız hali gaz halidir.
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v Element
Tek cins atomdan oluşmuş saf maddeye element denir. Magnezyum (Mg),
Oksijen (O) gibi.
Elementler;
• Homojendirler (Özellikleri her yerde aynıdır).
• Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
• Yapı taşı atomdur.
• Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayrılamazlar.
•
v Bileşik
Birden fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, kendi
özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir.
Örneğin; iki hidrojen (H) atomuyla, bir oksijen (O) atomu bir araya

Maddenin sınıflandırılması

gelerek su bileşiğini (H2O) oluşturur.
Bileşikler;
• Homojendirler.
• Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
• Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar.
• Yapı taşı moleküldür.
• Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranıyla birleşirler. Bu oran değişirse başka bir bileşik oluşur.
• Kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin özelliğine benzemez.
• Formüllerle gösterilirler.
• Yapısında en az iki cins atom vardır.
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v Karışım
Birden fazla maddenin her türlü oranda (rastgele oranlarla) bir araya gelerek, kimyasal özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa
karışım denir. Karışımda maddeler fiziksel özelliklerini kaybedebilirler. Karışımlar;
Ø Homojen karışım: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır. Örneğin; çözeltiler, alaşımlar, gaz karışımları vs.
Ø Heterojen Karışım: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır. Aklınıza gelen basit karışımların çoğu heterojendir. Heterojen
karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olmak üzere ikiye ayrılır.
Süspansiyon: Katı + Sıvı heterojen karışımların özel adıdır. Bir katının sıvı içinde çözünmeden kalmasına denir.
Emülsiyon: Sıvı + Sıvı heterojen karışımların özel adıdır. Zeytin yağı su karışımı bir emülsiyondur.
o Karışımların Özellikleri:
• Karışımlarda maddeler kendi özelliklerini korurlar.
• Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilirler.
• Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
• Homojen ya da heterojen olabilirler.
• Yapısında en az iki cins atom vardır.
• Saf değildirler.
• Formülleri yoktur.
• Maddelerin birleşmesinde belirli bir oran yoktur.
v Maddedeki Değişmeler
Ø Fiziksel Değişmeler: Maddenin dış yapısıyla ilgili özelliklerine fiziksel özellik, dış yapısıyla ilgili değişmelere de fiziksel değişme denir. Bir
maddenin rengi, kokusu, tadı gibi özellikleri fiziksel özellikleridir. Bu özelliklerin değişmesi fiziksel değişmedir.
Ø Kimyasal Değişmeler: Maddenin iç yapısıyla ilgili değişmelerdir. Kimyasal değişmelerde atomların çekirdek yapısı değişmez (radyoaktif
bozunmalar hariç). Elektronlar alınır, verilir ya da ortak olarak kullanılır. Kimyasal reaksiyonlarda kütle korunur.
16

v Ayırt Edici Özellikler
Miktara bağlı olmayan, sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici özellikler denir.
Ø Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesidir. d = m/V olarak ifade edilir. SI birim sistemindeki birimi kg/m3'dür.
Ø Erime ve Kaynama Noktaları: Saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Element ve bileşiklerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Fakat saflık bozulduğunda erime ve kaynama noktalarının sabitliği bozulur. Mesela tuzlu su, saf suya göre daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
Kaynama süresince sıcaklığı artar. Tuzlu su yine normal suya göre daha düşük sıcaklıkta donar. Bir gaz maddenin, sıvı hale dönüştüğü
sıcaklığa yoğunlaşma noktası denir. Buna göre; kaynama noktası ile yoğunlaşma noktası eşittir diyebiliriz.
Ø Çözünürlük: Belirli bir sıcaklıkta 0,100 kilogram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Her maddenin değişik çözücülerde
çözünürlüğü farklıdır. Genelleme yapmak gerekirse; polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise apolar çözücülerde daha iyi
çözünür. Katıların çözünürlüğü sıcaklığın artmasıyla genellikle artarken, gazların çözünürlüğü sıcaklığın artmasıyla azalır. Bazı katıların
katıların çözünürlüğü sıcaklıkla değişmezken, bazılarının çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır.
Ø Esneklik: Dışardan bir kuvvetin etkisiyle maddenin esneme miktarıdır. Katılar için ayırt edici bir özelliktir. Sıvı ve gazlar için ayırt edici
değildir.
Ø Genleşme: Isı etkisiyle katı ve sıvıların hacmindeki artma oranıdır. Gazlar için kesinlikle ayırt edici özellik olamaz. Çünkü bütün gazlar
sıcaklık karşısında aynı oranda genleşirler.
Ø Öz ısı: Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C arttırmak için gerekli olan ısı miktarıdır. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bir
maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinin her biri için öz ısısı farklıdır.
Ø İletkenlik: Maddenin elektrik akımı iletkenliklerine bakarak da ayırabiliriz. Bununla ilgili şu noktaların bilinmesinde fayda vardır;
• İyonlu çözeltiler (Asit, baz, tuz çözeltileri) elektrik akımını iletirler.
• Moleküler çözeltiler (Şekerli su, alkol + su çözeltileri) elektrik akımını iletmezler.
• Metaller elektrik akımını iletir. Ametaller iletmez. Metalin elektriği iletmesi fiziksel bir özelliktir.
Not: Bütün bu ayırt edici özellikle fiziksel ayırt edici özelliklerdir. Maddenin kimyasal ayırt edici özellikleri de vardır.
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1- Nötr X atomunun 13 elektronu ve 14 nötronu bulunmaktadır. Bu atomun, Atom numarası - Kütle numarası çifti aşağıdakilerden hangisidir? (d)
a) 13 ve 14

b) 27 ve 14

c) 27 ve 13

d) 13 ve 27

e) 14 ve 13

2- Nötr X atomunun 13 elektronu ve 14 nötronu bulunmaktadır. Bu atomun, proton sayısı ve çekirdek yükü çifti aşağıdakilerden hangisidir? (b)
a) 14 ve 14

b) 13 ve 13

c) 14 ve 13

d) 13 ve 14

e) 13 ve 27

3- Nötr X atomunun 13 elektronu ve 14 nötronu bulunmaktadır. Bu atomun değerliği aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) +1

b) -1

c) 0

d) -2

e) +2

4- !"
!"Cl nötr atomunun Atom numarası ve Kütle numarası çifti aşağıdakilerden hangisidir? (d)
a) 17 ve 18

b) 35 ve 17

c) 18 ve 17

d) 17 ve 35

e) 18 ve 35

5- !"
!"Cl nötr atomunun sırasıyla proton sayısı, elektron sayısı ve nötron sayısı değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (d)
a) 17, 17 ve 17

b) 17, 18 ve 17

c) 18,17 ve 17

d) 17, 17 ve 18

e) 17, 18 ve 35

6- !"
!"Cl nötr atomunun çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisidir? (a)
a) 17

b) 18

c) 35

d) 1

e) 0

.
7- Proton sayısı 34, nötron sayısı 45 olan nötr Se atomunun, atom numarası ve kütle numarası çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (c)
a) 34 ve 45

b) 45 ve 34

c) 34 ve 79

d) 45 ve 79

e) 34 ve 11

8- Proton sayısı 34, nötron sayısı 45 olan nötr Se atomunun, elektron sayısı - çekirdek yükü çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (a)
a) 34 ve 34

b) 45 ve 45

c) 11 ve 11

d) 79 ve 79

e) 34 ve 45

9- Elektron sayısı 35, kütle numarası 80 olan nötr haldeki Br atomunun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (b)
a) 80

b) 35

c) 45

d) 0

e) veriler yeterli değil

10- Elektron sayısı 35, kütle numarası 80 olan nötr haldeki Br atomunun atom numarası aşağıdakilerden hangisidir? (b)
a) 80

b) 35

c) 45

d) 0

e) veriler yeterli değil

11- Elektron sayısı 35, kütle numarası 80 olan nötr haldeki Br atomunun çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisidir? (b)
a) 80

b) 35

c) 45

d) 0

e) veriler yeterli değil

12- Elektron sayısı 35, kütle numarası 80 olan nötr haldeki Br atomunun nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 80

b) 35

c) 45

d) 0

e) veriler yeterli değil

13- Proton sayısı, nötron sayısına eşit olan nötr bir atomun kütle numarası 40 ise bu atomun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 0

b) 10

c) 20

d) 30

e) 40

14- Proton sayısı, nötron sayısına eşit olan nötr bir atomun kütle numarası 40 ise bu atomun nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 0

b) 10

c) 20

d) 30

e) 40

15- Proton sayısı, nötron sayısına eşit olan nötr bir atomun kütle numarası 40 ise bu elektron sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 0

b) 10

c) 20

d) 30

e) 40

16- Proton sayısı, nötron sayısına eşit olan nötr bir atomun kütle numarası 40 ise bu atomun atom numarası aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 0

b) 10

c) 20

d) 30

e) 40

17- Proton sayısı, nötron sayısına eşit olan nötr bir atomun kütle numarası 40 ise bu atomun çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 0

b) 10

c) 20

d) 30

e) 40

18- Nötr haldeki K atomunun kütle numarası 39 ve nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ise atomun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (b)
a) 18

b) 19

c) 20

d) 39

e) 40

19- Nötr haldeki K atomunun kütle numarası 39 ve nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ise atomun nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 18

b) 19

c) 20

d) 39

e) 40

20- Nötr haldeki K atomunun kütle numarası 39 ve nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ise atomun elektron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?(b)
a) 18

b) 19

c) 20

d) 39

e) 40

21- Nötr haldeki K atomunun kütle numarası 39 ve nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ise atomun çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisidir? (b)
a) 18

b) 19

c) 20

d) 39

e) 40

22- Nötr haldeki K atomunun kütle numarası 39 ve nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ise bu atomun atom numarası aşağıdakilerden
hangisidir? (b)

a) 18

b) 19

c) 20

d) 39

e) 40

23- Nötron sayısı, proton sayısının 2 katından 3 eksik olan nötr bir atomun kütle numarası 36 ise bu atomun proton sayısı aşağıdakilerden
hangisidir? (a)
a) 13

b) 23

c) 36

d) 0

e) 33

24- Nötron sayısı, proton sayısının 2 katından 3 eksik olan nötr bir atomun kütle numarası 36 ise bu atomun nötron sayısı aşağıdakilerden
hangisidir? (b)
a) 13

b) 23

c) 36

d) 0

e) 33

25- Nötron sayısı, proton sayısının 2 katından 3 eksik olan nötr bir atomun kütle numarası 36 ise bu atomun atom numarası aşağıdakilerden
hangisidir? (a)
a) 13

b) 23

c) 36

d) 0

e) 33

26- Nötron sayısı, proton sayısının 2 katından 3 eksik olan nötr bir atomun kütle numarası 36 ise bu atomun elektron sayısı aşağıdakilerden
hangisidir? (a)
a) 13

b) 23

c) 36

d) 0

e) 33

27- Aşağıdaki tabloya göre hangi elementler birbirinin izotopudur? (X ve T birbirlerinin, Y ve Z de birbirlerinin izotopudur.)

a) X, Y ve Z birbirinin izotopudur

b) X ve Z birbirlerinin, Y ve T birbirlerinin izotopudur

d) tümü izotoptur

e) X ve T birbirlerinin, Y ve Z birbirlerinin izotopudur.

c) hiçbiri izotop değil

28- C elementinin kütle numarasını, elementlerinin bulunma yüzdesine göre hesaplayın.

29- Cl elementinin kütle numarasını, izotoplarının bulunma yüzdelerine göre hesaplayın.

30- Radyofrekans yöntemi ile yapılan bir varis tedavisi sırasında uygulanan radyasyonun frekansı 4𝑀𝐻𝑧’dir. Bu radyo dalgasının dalgaboyunu 𝑚
cinsinden bulunuz? (d)
a) 45

b) 55

c) 65

d) 75

e) 85

31- Radyofrekans yöntemi ile yapılan bir varis tedavisi sırasında uygulanan radyasyonun frekansı 4MHz’dir. Bu radyo dalgasının dalgaboyunu 𝑛𝑚
cinsinden bulunuz? (𝑑)
a) 45×10!

b) 55×10!

c) 65×10!

d) 75×10!

e) 85×10!

32- Radyofrekans yöntemi ile yapılan bir varis tedavisi sırasında uygulanan radyasyonun frekansı 4MHz’dir. Bu radyo dalgasının dalgaboyunu
Angström (𝐴! ) cinsinden bulunuz? (𝑑)
a) 45×10!"

b) 55×10!"

c) 65×10!"

d) 75×10!"

e) 85×10!"

33- Verilen radyasyonun enerjilerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız: (i) IR (kızıl ötesi) 650THz, (ii) MW (mikrodalga) 0.98THz ve (iii) UV
(ultra-viyole) 8000THz.
a) UV>IR>MW

(a)

b) IR>UV>MW

c) UV>MV>IR

d) MW>IR>UV

e) MW>UV>IR

34- Royal Raymond Rife (1888-1971) tarafından icat edilen Rife yöntemi ile yapılan bir kanser tedavisi sırasında uygulanan radyasyonun frekansı
3,1𝑀𝐻𝑧’dir. Bu radyasyonun enerjisini 𝐽 cinsinden bulunuz. (c)
a) 0,21×10!! b) 0,21×10!!"

c) 0,21×10!!"

d) 0,21×10!!"

e) 0,21×10!!"

35- Royal Raymond Rife (1888-1971) tarafından icat edilen Rife yöntemi ile yapılan bir kanser tedavisi sırasında uygulanan radyasyonun frekansı
3,1𝑀𝐻𝑧’dir. Bu radyasyonun enerjisini 𝑒𝑉 cinsinden bulunuz. (b)
a) 0,13×10!! b) 0,13×10!! c) 0,13×10!! d) 0,13×10!! e) 0,13×10!!"
36- Rydberg denklemini kullanarak hidrojen atomunda 3. seviyeden 1. seviyeye inen elektronun ürettiği radyasyonun dalgaboyunu Angström (𝐴! )
cinsinden bulunuz. (a)
a) 1025,73

b) 200,62

c) 100,82

d) 10,33

e) 0

37- Rydberg denklemini kullanarak He+ iyonunda 3. seviyeden 2. seviyeye inen elektronun ürettiği radyasyonun dalgaboyunu Angström (𝐴! )
cinsinden bulunuz. (d)
a) 1025,52

b) 1200,62

c) 1400,82

d) 1640,84

e) 2000,05

38- Rydberg denklemini kullanarak Be+3 iyonunda 2. seviyeden 1. seviyeye inen elektronun ürettiği radyasyonun dalgaboyunu Angström (𝐴! )

cinsinden bulunuz. (c)
a) 30,71

b) 50,62

c) 75,96

d) 90,33

e) 100

39- Rydberg denklemini kullanarak Li+2 iyonunda 4. seviyeden 3. seviyeye inen elektronun ürettiği radyasyonun dalgaboyunu Angström (𝐴! )
cinsinden bulunuz. (e)
a) 1025,13

b) 1200,86

c) 1520,12

d) 1670,88

e) 2083,61

40- Rydberg denklemini kullanarak B+4 iyonunda 4. seviyeden 1. seviyeye inen elektronun ürettiği radyasyonun dalgaboyunu Angström (𝐴! )
cinsinden bulunuz. (b)
a) 25,73
“

b) 38,89

c) 40,15

d) 50,43

e) 60,92

