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Katot

Anot

Yüksek gerilim
kaynağı

Çinko sülfür
ile kaplanmış ekran
katot ışınını algılar

Görünmeyen katot ışını

Havası
boşaltılmış

tüp

Ka tot ışın la rı nın özel lik le ri;
1.	 Ne	ga	tif	 yük	lü	dür	ler.

2.	 Hız	lı	 akan	elekt	ron	lar	dır.

3.	 Elekt	rik	sel	 ve	man	ye	tik	 alan	da	 sa	par	lar.

4.	 Kullanılan	elektrodun	 ve	 tüp	te	ki	 ga	zın	 cin	si	ne	bağ	lı	

	 de	ğil	dir	ler.

5.	 Göz	le	gö	rül	mez	ler.

6.	 Çarp	tık	la	rı	 yer	de	 floresans	oluş	tu	rur	lar.

7. Ka	tot	tan	ano	ta	 doğ	ru	 gi	der	ler.

 Elekt ro nun Yük / Küt le Ora nı nın (e/m) Bu lun ma sı
	 İn	gi	liz	bi	lim	 in	sa	nı	J.J.	Thom	son	ge	liş	ti	ril	miş	bir	ka	tot	 ışı	nı	 tü	pü	kul	la	na	rak	elekt	ron	la	rın	yük/küt	le	ora	nı	nı	be	lir	le
miş	tir.

 Mil li kan’ın Yağ Dam la sı De ne yi - Elekt ron Yü kü nün Be lir len me si
	 Elekt	ron	la	rın	 var	lı	ğı	 bu	lun	duk	tan	 son	ra	Ro	bert	Mil	li	kan	 bir	 di	zi	 yağ	 dam	la	sı	 de	ne	yi	 ya	pa	rak	 elekt	ro	nun	 yü	kü	nü	 –	

1,6022.10–19	co	ulomb	ola	rak	bul	muş	tur.	

 

	 Mil	li	kan,	da	ha	son	ra	Thom	son’un	he	sap	la	dı	ğı	e/m	=	–1,76.108	co	ulomb/gram	de	ğe	ri	ni	kul	la	na	rak	elekt	ronun	küt

le	si	ni	 9,11.10–28	gram	ola	rak	he	sap	la	mış	tır.

 Ka nal Işın la rı ve Pro ton’un Keş fi

 Eu gen Golds te in	 (Öjen	Goldş	tayn),	ka	tot	 ışın	la	rı	nın	özel	lik	le	ri	ni,	üze	rin	de	de	lik	ler	bu	lu	nan	bir	ka	tot	 ışın	la	rı	 tü	pü	

ile	 in	ce	le	miş	 ve	po	zi	tif	 yük	lü	 ışın	la	rın	 var	lı	ğı	nı	 gös	ter	miş	tir.	

	 Bu	po	zi	tif	 yük	lü	 ışın	la	ra	ka nal ışın la rı	 de	nir.
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Ka nal ışın la rı nın özel lik le ri:

1.	 Katota	doğru	giderler.

2.	 Po	zi	tif	 yük	lü	dür	ler.

3.	 Elekt	rik	sel	 ve	man	ye	tik	 alan	da	 sa	par	lar.

4. Tüp	te	ki	 ga	zın	 cin	si	ne	bağ	lı	dır	lar.

5.	 Göz	le	 gö	rül	mez	ler.

Elekt	ro	nun	 küt	le	si	 hid	ro	je	nin	 en	ha	fif	 izo	to	pun	dan	 tü	re	yen	po	zi	tif	 iyo	nun	 küt	le	si	nin	 1836’da	bi	ri	dir.

Bilgi Kutusu

 

 Atom Nu ma ra la rı nın Be lir len me si
	 Mo	se	ley	X		 ışın	la	rı	nı	kul	la	na	rak	de	ği	şik	ele	ment	le	rin	 fark	lı	X		 ışın	la	rı	spekt	ru	mu	nu	el	de	et	miş	tir.	Her	ele	men	tin	

sa	de	ce	bir	kaç	 ka	rak	te	ris	tik	 spekt	ral	 çiz	gi	 (Fra	un	ho	fer	 çiz	gi	le	ri)	 içe	ren	X	 	ışın	la	rı	 spekt	ru	mu	var	dır.

	 Mo	se	ley,	 ele	men	tin	 atom	 nu	ma	ra	sı	 ile	 X	 	 ışın	la	rı	 fre	kan	sı	nın	 ka	re	 kö	kü	 ara	sın	da	 doğ	ru	sal	 bir	 iliş	ki	 ol	du	ğu	nu	

bul	muş	 ve	ele	ment	le	rin	 atom	nu	ma	ra	la	rı	nı	 doğ	ru	 bir	 şe	kil	de	be	lir	le	miş	tir.

1932	 yı	lın	da	 atom	 çe	kir	de	ğin	de	 pro	ton	lar	dan	 baş	ka	 küt	le	si	 pro	to	nun	 küt	le	si	ne	 yak	la	şık	 ola	rak	 eşit	 bir	 baş	ka	 ta

ne	ci	ğin	da	ha	ol	du	ğu	Ja	mes	Chad	wick	 ta	ra	fın	dan	bu	lun	muş	ve	bun	la	ra	 yük	süz	an	la	mın	daki	nöt ron	 adı		 ve	ril	miş

tir.	Pro	ton	lar	 ve	nöt	ron	lar	 için	 or	tak	 isim	ola	rak	nük le on	 da	 kul	la	nı	lır.

Bilgi Kutusu

 

 ATOM MO DEL LE Rİ NİN TA RİH SEL GE Lİ Şİ Mİ
	 Maddenin	taneciklerden	oluştuğu	düşüncesi	ilk	defa	M.Ö.	400'lü	yıllarda	Demokritos	tarafından	ortaya	atılmıştır.

 Dalton Atom Modeli

Dal	ton’a	gö	re	bü	tün	mad	de	ler	bi	lar	do	top	la	rı	gi	bi	kü	çük,	yo	ğun	ve	bö	lü	ne	mez	ta	ne	cik	ler	den	oluş	muş	tur.

Bilgi Kutusu
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 Dal ton Mo de li nin var sa yım la rı:
1.	 Mad	de,	çok	kü	çük,	yo	ğun,	küre	şeklinde,	bö	lü	ne	mez	ve	yok	edi	le	mez	atom	lar	dan	oluş	muş	tur.

2.	 Bir	ele	men	tin	bü	tün	atom	la	rı	şe	kil,	bü	yük	lük,	küt	le	ve	özel	lik	bakımından	bir	bi	ri	nin	ay	nı	dır.	Fa	kat	baş	ka	bir	ele	men

tin	atom	la	rın	dan	fark	lı	dır.

3.	 Bir	ele	men	tin	bü	tün	kim	ya	sal	tep	ki	me	le	re	ka	tı	la	bi	len	en	kü	çük	par	ça	sı	atom	dur.	Atom	lar	par	ça	la	na	maz	ve	ya	oluş

tu	ru	la	maz.	Tep	ki	me	ler	de	atom	lar	sa	de	ce	yer	de	ğiş	ti	rir.	Bu	ne	den	le	tep	ki	me	ler	de	atom	la	rın	sa	yı	la	rı,	cins	le	ri	ve	küt

le	le	ri	ko	ru	nur.

4.	 Fark	lı	ele	ment	atom	la	rı	nın	be	lir	li	oran	lar	da	bir	leş	me	siy	le	mo	le	kül	ler	olu	şur.	Bir	bi	le	şi	ğin	mo	le	kül	le	ri	bir	bi	ri	nin	ay	nı	dır.

	 Dal	ton	 Atom	 mo	de	li,	 sa	bit	 oran	lar	 ve	 kat	lı	 oran	lar	 ya	sa	la	rı	nı	 ba	şa	rıy	la	 açık	la	mış,	 an	cak	 za	man	la	 atom	la	 il	gi	li	

el	de	edi	len	 ye	ni	 bil	gi	le	ri		 açık	la	mak	ta	 ye	ter	siz	 kal	mış	tır.

 Dalton Atom Modelinin Hatalı Yönleri
	 Gü	nü	müz	de	atom	par	ça	la	na	bil	mek	te,	bir	ele	men	tin	de	ği	şik	 küt	le	li	 atom	la	ra	 (izo	top	la	ra)	 sa	hip	ol	du	ğu	ve	atomun	

içinde	 boşluklar	 olduğu	 bi	lin	mek	te	dir.	 Ayrıca	 bu	 modelde	 atomdan	 daha	 küçük	 tanecikler	 olan	 proton,	 nötron	 ve	

elektronların	 varlığından	 söz	edilmemiştir.

 Thomson Atom Modeli

Thomson	oluşturduğu	atom	modelini	üzümlü	keke	benzeterek	modellemiştir.

Bilgi Kutusu

 Thom son Mo de li nin var sa yım la rı
1.	 Pro	ton	ve	elekt	ron	yük	ba	kı	mın	dan	eşit,	işa	ret	çe	zıt	tır.

2.	 Nötr	atom	da	pro	ton	ve	elekt	ron	sa	yı	sı	bir	bi	ri	ne	eşit	ol	du	ğun	dan	yük	ler	top	la	mı	sı	fır	dır.

3.	 Atom	lar	kü	re	şek	lin	de	olup	ya	rı	çap	la	rı	yak	la	şık	10–8	cm’dir.

4.	 Atom	hac	mi	he	men	he	men	tü	müy	le	(+)	yük	lü	pro	ton	lar	ta	ra	fın	dan	dol	du	rul	muş	tur.	Yük	den	ge	si	ni	ko	ru	mak	için	elekt

ron	lar,	pro	ton	lar	ara	sı	na	ho	mo	jen	şe	kil	de	da	ğıl	mış	lar	dır.

5.	 Elekt	ron	la	rın	küt	le	si,	pro	ton	la	rın	küt	le	si	ne	gö	re	çok	kü	çük	tür.	Bu	ne	den	le	atom	küt	le	si	nin	bü	yük	ço	ğun	lu	ğu	nu	pro

ton	lar	oluş	tu	rur.
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 Thomson Atom Modelinin Ha ta lı Yön le ri
 Bu	 modelde	 nöt	ron	lar	dan	 söz	 edil	me	miş, pro	ton	la	rın	 ve	 elekt	ron	la	rın	 atom	da	 ge	li	şi	gü	zel	 yer	ler	de	 bu	lun	duğu	

düşünülmüştür.

 Pro	ton	la	rın	atom	hac	mi	nin	bü	yük	bir	kıs	mı	nı	dol	dur	duğu	ileri	sürülmüş	ve	atom	çekirdeğinden	söz	edilmemiştir.

 Rutherford Atom Modeli

Rutherford,	yaptığı	α	–	ışını	saçılma	deneyleri	sonrasında	bir	atom	modeli	ileri	sürmüştür.

Bilgi Kutusu

Görüntülü
Ekran

Altın yaprak

α tanecikleri
 kaynağı

Yarık

α taneciklerinin bir altın yaprak tarafından
saçılmasını ölçmek için Rutherford’un ta-
sarladığı deney düzeneği

Altın yaprağın içinden geçen ve çekirdek
tarafından saptırılan α taneciklerinin bü-
yütülmüş görüntüsü.

 Rut her ford yap tı ğı de ney de aşa ğı da ki so nuç la ra ulaşmıştır:
1. α	ta	ne	cik	le	ri	nin	ço	ğun	lu	ğu	hiç	bir	sap	ma	ya	uğ	ra	ma	dan	lev	ha	yı	geç	miş	tir.

2.	 Çok	az	sa	yı	da	(yak	la	şık	1/20000)	ta	ne	cik	lev	ha	yı	ge	çer	ken	sap	ma	ya	uğ	ra	mış	tır.

3.	 Yi	ne	çok	az	sa	yı	da	α	ta	ne	ci	ği	lev	ha	yı	ge	çe	me	den	ge	ri	ye	yan	sı	mış	tır.

 

 Rutherford Atom Modeli'nin varsayımları şunlardır;
1.	 Ato	mun	(+)	yü	kü	nün	tü	mü	ato	mun	mer	ke	zin	de,	çok	kü	çük	ha	cim	sel	bir	böl	ge	de	top	lan	mış	tır.	Bu	kıs	ma	ato	mun	çe

kir	de	ği	de	nir.

2.	 Atomun	yarıçapı	10–8	cm,	çekirdeğin	yarıçapı	10–13	cm	civarındadır.

3.	 (–)	yüklü	elektronlar	çekirdeğin	etrafında	dönerler.

4.	 Elekt	ron	la	rın	 bu	lun	du	ğu	 ha	cim,	 çe	kir	de	ğin	 hac	min	den	 çok	 bü	yük	tür.	 Atom	hacminin	 büyük	 bir	 bölümü	 çok	 hızlı	
hareket	eden	elektronlar	tarafından	doldurulur.

5.	 Çe	kir	dek	te	ki	(+)	yük	mik	ta	rı,	bir	ele	men	tin	tüm	atom	la	rın	da	ay	nı,	fark	lı	ele	men	tin	atom	la	rın	da	fark	lı	dır.

6. (+)	yük	sayısı	atom	kütlesinin	yaklaşık	yarısına	eşittir.

7.	 Bir	atom	da	çe	kir	dek	te	ki	yük	sa	yı	sı,	elekt	ron	sa	yı	sı	na	eşit	tir.
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 Rut her ford Atom Mo de li nin Hatalı Yönleri
 Rut	her	ford	 ta	ra	fın	dan	 öne	ri	len	 çe	kir	dek	li	 atom	 mo	de	li;	 α	 ışın	la	rı	nın	 sa	çıl	ma	 de	ne	yi	nin	 so	nuç	la	rı	nı	 açık	la	ma	da	

ba	şa	rı	lıy	dı.	An	cak	atom	da	ki	elekt	ron	la	rın	ye	ri	 ve	ha	re	ket	le	ri	 için	bir	açık	la	ma	ge	tir	mi	yor	du.	Ay	rı	ca	atom	lar	 ısı	tıl	dık	la

rın	da	 ken	di	le	ri	ne	 öz	gü	 ışın	 ya	yar	lar.	 Ya	yı	lan	 ışı	ğın	 ren	gi	 ve	 di	ğer	 özel	lik	le	ri	 ato	mun	 cin	si	ne	 gö	re	 de	ği	şir.	 Rut	her	ford	

mo	de	li	bu	 ışı	nla	rın	 olu	şu	mu	nu	da	açık	la	ma	da	 ye	ter	siz	 kal	mak	ta	dır.	

	 Ye	ni	mo	de	li	 açık	la	ma	dan	ön	ce	atom	ve	 ışık	 ara	sın	da	ki	 iliş	ki	yi	 in	ce	le	ye	lim.

 ELEKT RO MAN YE TİK IŞIN LA RIN DAL GA MO DE Lİ
	 Oluş	tu	ru	lan	bir	sar	sın	tı	nın	ve	ya	 tit	re	şim	ha	re	ke	ti	nin	bir	or	tam	ara	cı	lı	ğı	 ile	bir	nok	ta	dan	di	ğe	ri	ne	 ile	til	me	si	ne	“dal

ga ha re ke ti”	 de	nir.	Kı	sa	ca	 dal	ga	 bir	 or	tam	da	ener	ji	 ta	şı	yan	 bir	 uya	rı	cı	dır.	 Ta	şı	dı	ğı	 ener	ji	ye	 gö	re	me	ka	nik	 ve	 elekt

ro	man	ye	tik	 dal	ga	 şek	lin	de	 iki	ye	ay	rı	lır.

	 Ener	ji	nin,	 elekt	ro	man	ye	tik	 dal	ga	lar	 ha	lin	de	 ya	yıl	ma	sı	 ve	 iler	le	me	si	elekt ro man ye tik ışı ma	 ola	rak	ad	lan	dı	rı	lır.	

Elekt	ro	manye	tik	dal	ga	la	rın	 ile	til	me	si	 için	es	nek	bir	or	tam	ge	rek	mez.	Elekt	ro	mag	ne	tik	dal	ga	lar	boş	luk	ta	da	ya	yı	lır.

NOT

 

 Ör ne ğin; Gö	rü	nür	ışık,	X		ışın	la	rı,	rad	yo	dal	ga	la	rı,	kı	zıl	öte	si	ışın	lar.	

Işı	ğın	ci	sim	ler	den	yan	sı	ma	sı,	 fark	lı	or	tam	la	ra	ge	çiş	te	kı	rıl	ma	sı,	be	yaz	ışı	ğın	renk	le	re	ay	rıl	ma	sı,	gi	ri	şim	ve	kı	rı	nım	
ola	yla	rı	 ışı	ğın	 dal	ga	mo	de	li	 ile	 açık	la	na	bi	lir.

Bilgi Kutusu

 

λ

λ

 Dal ga bo yu (λ, lamda): Ar	dı	ar	dı	na	ge	len	iki	dal	ga	üze	rin	de	ben	zer	nok	ta	lar	ara	sın	da	ki	uzak	lık	tır	(İki	mak	si	mum	
ve	ya	iki	mi	ni	mum	nok	ta	ara	sın	da	ki	uzak	lık).	Dal	ga	nın	ener	ji	si	dal	ga	bo	yu	ile	ters	oran	tı	lı	dır.

 Gen lik (A): Bir	dal	ga	da	mak	si	mum	yük	sek	li	ğe	ve	ya	mi	ni	mum	de	rin	li	ğe	genlik	de	nir.	Dal	ga	nın	şid	de	ti,	gen	li	ğin	ka

re	si	(A2)	ile	doğ	ru	oran	tı	lı	dır.

 Fre kans (ν)
	 Bel	li	bir	nok	ta	dan	bi	rim	za	man	da	ge	çen	dal	ga	sa	yı	sı	na	fre kans	de	nir	ve	ν (nü)	 ile	gös	te	ri	lir.	Bi	ri	mi	1/za	man	dır.	
Za	man	bi	ri	mi	 ola	rak	ge	nel	lik	le	 sa	ni	ye	alı	nır.

Saniye
Hertz1 1=
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 Dal ga Hı zı 
★	 Bir	dal	ga	nın	fre	kan	sı	(ν)	ile	dal	ga	bo	yu	nun	(λ)	çar	pı	mı,	dal	ga	nın	bi	rim	za	man	da	al	dı	ğı	yo	lu	ve	rir.	Bu	de	ğe	re	dal ga 

hı zı de	nir	ve
 

Dal ga hı zı = λ.ν  ba	ğın	tı	sı	 ile	 gös	te	ri	lir.

Va	kum	da	 (boş	luk	ta)	 bü	tün	 dal	ga	lar	 dal	ga	 bo	yu	na	 bağ	lı	 ol	mak	sı	zın,	 ay	nı	 hız	la	 ha	re	ket	 eder	ler.	 2,99.108	 m/s	 ya	

da	 yak	la	şık	 3.108	m/s	 de	ğe	rin	de	olan	bu	hı	za	 ışık hı zı	 de	nir	 ve	c	 sem	bo	lüy	le	 gös	te	ri	lir.

Bilgi Kutusu

★ Bel	li	bir	ışı	ma	için	dal	ga	bo	yu	ile	fre	kan	sın	çar	pı	mı,	elekt	ro	man	ye	tik	dal	ga	lar	da	ışık	hı	zı	na	eşit	tir	ve	

 c = λ.ν 	 ba	ğın	tı	sı	 ile	 gös	te	ri	lir.

 Bİ RİM LER

	 1	san	ti	met	re	(cm)	=	1.10–2m

	 1	mik	ro	met	re	(µm)	=	1.10–6m 

	 1	na	no	met	re	(nm)	=	1.10–9m	=	10A°

	 1	pi	ko	met	re	(pm)	=	1.10–12m	=	10–2A°

	 1	angst	rom	(A°)	=	1.10–10m	=	10–8	cm	=	100	pm

 Elekt ro man ye tik Dal ga Spekt ru mu
	 Bü	tün	 fre	kans	la	rı	 kap	sa	yan	elekt	ro	man	ye	tik	 ışın	 di	zi	si	ne	elekt ro man ye tik dal ga spekt ru mu	 de	nir.	

Elekt	ro	man	ye	tik	ışı	ma	nın	dal	ga	bo	yu	kı	sa	ise	fre	kan	sı	yük	sek,	dal	ga	bo	yu	uzun	ise	fre	kan	sı	dü	şük	tür.	

Işı	ma	nın	ener	ji	si	ile	fre	kan	sı	doğ	ru	oran	tı	lı	dır.	Fre	kan	sı	yük	sek	olan	ışın	la	rın	ener	ji	si	da	ha	faz	la	dır.

Bilgi Kutusu
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Hertz dalgaları (radyo, TV)γ ışınları

X - ışınları mikro dalgalar

mor ötesi
(ultraviyole)

ışınlar

kızıl ötesi
(infrared)

ışınlar

λ
(cm)

yüksek enerji

yüksek frekans

kısa dalga boyu

düşük enerji

düşük frekans

uzun dalga boyu

mor mavi yeşil sarı turuncu kırmızı

380 400 500 600 700 760 800λ  (nm )

görünür bölge (ışık)

 Kı rı nım
	 Işı	ğın,	 ci	sim	le	rin	 ke	nar	la	rı	 çev	re	sin	de	bü	kül	me	si	 ola	yı	na	kı rı nım	 de	nir.	

Kı	rı	nım	yal	nız	ca	dal	ga	özel	li	ği	 ile	 açık	la	na	bi	len	bir	 olay	dır.

NOT

 Gi ri şim
	 İki	 ve	ya	da	ha	çok	dal	ga	nın	bir	bi	ri	 için	den	ge	çer	ken	bir	bi	ri	ni	 sön	dür	me	si	 ve	ya	güç	len	dir	me	si	ola	yı	na	gi ri şim	 (in

ter	fe	rans)	 de	nir.	Bu	olay	dal	ga	la	rın	 ge	nel	 bir	 özel	li	ği	dir.

 Çift Ya rık ta Gi ri şim (Yo ung De ne yi)

 

Tho	mas	Yo	ung	ta	ra	fın	dan	ger	çek	leş	ti	ri	len	ve	ken	di	adıy	la	anı	lan	Yo	ung	

de	ne	yi	ışı	ğın	dal	ga	sal	özel	lik	te	ol	du	ğu	nu	or	ta	ya	çı	ka	ran	ilk	de	ney	dir.

	 Young'ın	 çift	 yarıklı	 girişim	deneyinde	ekranda	

	 aydınlık	 ve	 karanlık	 bölgeler	 oluşur.
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Bu	deneyde	ışık	dal	ga	lar	gi	bi	gi	ri	şi	me	uğ	ra	dı	ğın	dan	Yo	ung	ışı	ğın	dal	ga	ka	rak	te	rin	de	ol	du	ğu	nu	or	ta	ya	koy	muş	ve	

ışı	ğın	 dal	ga	bo	yu	nu	ölç	müş	tür.

NOT

 ELEKT RO MAN YE TİK IŞIN LA RIN TA NE CİK KA RAK TE Rİ

 Fo	to	elekt	rik	olay	ve	si	yah	ci	sim	ler	ce	ya	yı	lan	 ışın	la	rın	dal	ga	bo	yu		ışı	ma	şid	de	ti	 gra	fik	le	ri	 ışı	ğın	dal	ga	mo	de	li	 ile	

açık	la	na	maz.	Bu	olay	lar	 an	cak	 ışı	ğın	 ta	ne	cik	mo	de	li	 ile	 açık	la	na	bi	lir.	

	 O	halde	elekt	ro	man	ye	tik	 ışı	ma	nın,	 hem	dal	ga	hem		de	 ta	ne	cik	 özel	li	ği	 var	dır.	

 Si yah Cis min Işı ma sı

Üze	ri	ne	dü	şen	 tüm	 ışın	la	rı	 so	ğu	ran	 (yutan–ab	sor	be	eden)	 ci	sim	le	re	si yah ci sim	 de	nir.	 Isı	tı	lan	 si	yah	 cis	min	 yap
tı	ğı	 ışı	ma	mad	de	nin	 cin	si	ne	bağ	lı	 ol	ma	yıp	 sa	de	ce	 sı	cak	lı	ğı	na	bağ	lı	dır.

Bilgi Kutusu

 

 Fotoelektrik Olay

Me	tal	le	rin	 yü	zey	le	ri	ne	 çar	pan	 ışık	 ile	me	tal	ler	den	elekt	ron	 fır	la	ma	sı	 ola	yı	na	 fo to elekt rik olay	 de	nir.	

Bilgi Kutusu

 

 Planck Ku an tum Ku ra mı
	 Işı	ğın	bir	 kay	nak	tan	 ya	yın	la	nan	çok	 sa	yı	da	 ta	ne	cik	ler	 ta	ra	fın	dan	 ta	şın	dı	ğı	 dü	şün	ce	si	 ilk	 de	fa	New	ton	 ta	ra	fın	dan	

be	lir	til	di.	 Da	ha	 son	ra	Max	 Planck	 (Maks	 Plank)	 ışık	 ener	ji	si	nin	 be	lir	li	 bü	yük	lük	ler	de	ki	 pa	ket	ler	 (ku	an	tum	lar)	 hâ	lin	de	

alı	nıp	 ve	ri	le	ce	ği	 so	nu	cu	na	 va	ra	rak	 ku	an	tum	 te	ori	si	ni	 ge	liş	tir	di.	 Al	bert	 Enis	te	in	 (Al	bert	 Aynş	tayn)	 ise	 ışık	 hı	zı	 ile	 ha

re	ket	 eden	bu	 ku	an	tum	la	rı	 fo ton	 ola	rak	ad	lan	dır	dı.	

	 Fo	ton	lar,	 atom	lar	 gi	bi	mad	de	sel	 de	ğil	dir.	Küt	le	siz	 ener	ji	 üni	te	le	ri	 ola	rak	dü	şü	nü	le	bi	lir.	

	 Bu	du	rum	şöy	le	 açık	la	na	bi	lir;

	 Ener	ji	 ya	yıl	ma	sı	 dal	ga	ha	re	ke	ti	 ile	 bir	lik	te	 ger	çek	le	şir.	Bir	 baş	ka	de	yiş	le,	 her	 fo	to	na	bir	 dal	ga	eş	lik	 eder.	Dal	ga

la	rın	 ta	şı	dı	ğı	 fo	to	nun	enerjisi	 dal	ga	ha	re	ke	ti	nin	 fre	kan	sı	na	bağ	lı	dır.	 	

	 Planck’a	 gö	re,	 bir	 fo	to	nun	ener	ji	si	 ile	 fre	kan	sı	 ara	sın	da	ki	 iliş	ki;

 E	=	hν 	 şeklindedir.

E	=	Fo	to	nun	ener	ji	si	 (J)

ν	 =	 Işı	ğın	 fre	kan	sı	 (1/s)

h	=	Planck	sa	bi	ti	 (6,63.10–34	 J.s	=	6,63.10–34	 kg.m2/s)

	 Bir	 ışık	 dal	ga	sı	nın,	 dal	ga	bo	yu	 (λ)	 ile	 fre	kan	sı	 ara	sın	da	ki	 iliş	ki	 	 	 c	 =	λ.ν	 ol	du	ğun	dan

 
.

E
c h
m

=   ya	zı	la	bi	lir.
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 ATOM SPEKT RUM LA RI

	 Kimyasal	 maddelerin	 buharları	 bir	 elekt	rik	 ar	kı	 ve	ya	 bek	 ale	vi	 ile	 ısı	tıl	dı	ğın	da	 ışık	 ya	yın	la	r.	 Bu	 ışı	ğın	 in	ce	 bir	

de	me	ti	 bir	 priz	ma	dan	 ge	çi	ril	di	ğin	de	 bir	 çiz	gi	 (ke	sik	li)	 spekt	ru	mu	 el	de	 edi	lir.	 Bu	 spekt	rum	 sa	de	ce	 bir	kaç	 ta	ne	 renk	li	

çiz	gi	 içe	rir	 ve	her	 çiz	gi	 dal	ga	boy	la	rı	 fark	lı	 olan	 ışın	la	ra	 kar	şı	lık	 ge	lir.	Her	 ele	men	tin	 ken	di	ne	öz	gü	bir	 çiz	gi	 spekt	ru

mu	var	dır	 ve	bu	ele	ment	 için	 ayırt	 edi	ci	 özel	lik	tir.	

Her	 ele	ment	 ato	mu	nun	 ken	di	ne	 öz	gü	 bir	 ışı	ma	 (emis	yon)	 spekt	ru	mu	 ol	du	ğu	 gi	bi	 bir		 de	 so	ğur	ma	 (ab	sorb	si	yon)	

spekt	ru	mu	var	dır.	

Bilgi Kutusu

Ele	ment	ler	han	gi	dal	ga	bo	yun	da	ışı	ma	ya	pı	yor	sa	o	dal	ga	bo	yun	da	ki	ışı	ma	la	rı	so	ğu	ra	bi	lir.

NOT

 Hid ro je nin Işı ma (Emis yon) Spekt ru mu

	 Hid	ro	jen	 ga	zı	nın	 yük	sek	 sı	cak	lı	ğa	 ka	dar	 ısı	tıl	ma	sıy	la	 oluş	tu	ru	lan	 ışık,	 priz	ma	dan	 ge	çi	ri	lip	 bir	 ek	ran	 üze	ri	ne	 dü

şü	rü	lür	se	ek	ran	üze	rin	de	de	ği	şik	 renk	te	 çiz	gi	ler	 gö	rü	lür.

 
Dedektör (Sayaç)

Yüksek
voltaj

Hidrojen
tüpü

PrizmaYarık

410nm 434nm 486nm 656nm

	 Hid	ro	je	nin,	gö	rü	nür	böl	ge	de	ki	spekt	ru	mu	dört	çiz	gi	den	olu	şur.	En	par	lak	çiz	gi	 (656,3	nm)	kır	mı	zı	dır.	486	nm’de	ye	şi	lim	si	-	ma-

vi,	 434	nm’de	me	nek	şe	 ve	410	nm’de	mor	 renk	gö	rü	lür.

 Hid ro je nin So ğur ma (Ab sorp si yon) Spekt ru mu
	 Be	yaz	 ışık	hid	ro	jen	ga	zı	 için	den	ge	çi	ri	lip	priz	ma	ya	gön	de	ri	lir	se	olu	şan	ke	sik	siz	spekt	rum	da	hid	ro	jen	ga	zı	nın	 ışı

ma	spekt	ru	mun	da	ki	 renk	çiz	gi	le	ri	ne	kar	şı	ge	len	dal	ga	boy	la	rın	da	si	yah	çiz	gi	gö	rü	nür.	Bun	dan	da	hid	ro	jen	ga	zı	nın	o	

dal	ga	bo	yun	da	ki	 ışı	ğı	 so	ğur	du	ğu	an	la	şı	lır.

★	 Gü	neş	ışı	ğı	nın	ke	sik	siz	spekt	ru	mun	da,	so	ğur	ma	dal	ga	boy	la	rı	si	yah	çiz	gi	ler	şek	lin	de	gö	rü	lür.	Bun	la	ra	Fra un ho fer 

çiz gi le ri	de	nir.	Bu	çiz	gi	ler,	gü	neş	yü	ze	yin	de	ki	gaz	ele	ment	le	rin	ışı	ğın	ba	zı	dal	ga	boy	la	rı	nı	soğur	ma	la	rı	ne	de	niy	le	

olu	şur.
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 Bohr Atom Modeli
	 Ni	els	Bohr;	Planck’ın	Ku	an	tum	ku	ra	mı	nı	ve	hid	ro	je	nin	emis	yon	spekt	ru	mu	nu	göz	önü	ne	ala	rak	ken	di	adıy	la	anı

lan	atom	ku	ra	mı	nı	 or	ta	ya	at	mış	tır.

 Bohr atom mo de li nin var sa yım la rı;
1.	 Bir	atom	da	bu	lu	nan	her	elekt	ron	çe	kir	dek	ten	an	cak	be	lir	li	uzak	lık	lar	da	kü	re	sel	yö	rün	ge	ler	de	bu	lu	na	bi	lir.	Bu	yö	rün

ge	le	re	ener ji dü ze yi ya	da	ka buk la rı	de	nir.	Yö	rün	ge	le	rin	or	tak	mer	ke	zi	çe	kir	dek	olup	yö	rün	ge	ler	K,	L,	M,	N,	O	...	

gi	bi	harf	ler	le	ya	da	1,	2,	3,	...	n	gi	bi	sa	yı	lar	la	(baş	ku	ant	sa	yı	sı)	gös	te	ri	lir.	 

2.	 Her	yö	rün	ge	nin	bel	li	bir	ener	ji	si	var	dır.	Çe	kir	dek	ten	uzak	laş	tık	ça	yö	rün	ge	le	rin	ener	ji	si	de	ar	tar.	Elekt	ron	lar	yö	rün	ge

de	kal	dık	la	rı	sü	re	ce	ener	ji	le	ri	de	ğiş	mez.

3. Yö	rün	ge	ler	de	ha	re	ket	eden	elekt	ron	la	rın	açı	sal	mo	men	tum	la	rı	nın	ala	bi	le	ce	ği	de	ğer	le	ri	 nh
2r

 
dir.

	 n	bir	tam	sa	yı	dır.

	 1.	 yö	rün	ge	 için	 n	=	1

	 2.	 yö	rün	ge	 için	 n	=	2

	 3.	 yö	rün	ge	 için	 n	=	3	 	 de	ğer	le	ri	ni	 alır.	

	 Bu	 tam	sa	yı	la	ra	ku an tum sa yı la rı	 de	nir.

4.	 Atom	lar	te	mel	hal	de	iken	elekt	ron	la	r	en	az	ener	ji	li	(çe	kir	de	ğe	en	ya	kın)	ener	ji	dü	zey	le	rin	de	bu	lu	nur.	Elekt	ron	lar	te

mel	hal	de	ki	ener	ji	dü	zey	le	rin	de	bu	lun	duk	la	rı	sü	re	ce	ener	ji	yay	maz	lar.		Mad	de	ısı	tıl	dı	ğın	da	atom	lar	da	ki	elekt	ron	lar	

da	ha	yük	sek	ener	ji	dü	ze	yi	ne	ge	çer.	Buna	atomun	uyarılmış hali	denir.

5. Bir	elekt	ron	yük	sek	ener	ji	dü	ze	yin	den	da	ha	dü	şük	bir	ener	ji	dü	ze	yi	ne	geç	ti	ğin	de	aradaki	ener	ji	far	kı	ışık	ku	an	tu	mu	

şek	lin	de	ya	yın	la	nır.	Bu	ışık	ku	an	tu	mu	nun	ken	di	ne	öz	gü	bir	fre	kan	sı	ve	dal	ga	bo	yu	olup	ka	rak	te	ris	tik	bir	spekt	rum	

çiz	gi	si	var	dır.	

★	 Elekt	ron	lar	ta	ra	fın	dan	ya	yın	la	nan	ya	da	so	ğu	ru	lan	ışı	ğın	ener	ji	si	ile	fre	kan	sı	ara	sın	da	aşa	ğı	da	ki	ba	ğın	tı	var	dır.

 

 ∆E = Edış – Eiç = h.ν 

 

 Tek Elekt ron lu Sis tem ler de Elekt ro nun Top lam Ener ji si ve Hid ro je nin İyon laş ma Ener ji si
	 Bohr;	H,	He+,	Li+2	gi	bi	 tek	elekt	ron	lu	sis	tem	ler	de	de	ği	şik	yö	rün	ge	ler	de	ki	elekt	ron	la	rın	ener	ji	si	ni	be	lir	le	yen	bir	eşit

lik	 tü	ret	miş	tir.

	 Her	han	gi	 bir	 ener	ji	 dü	ze	yi	nin	 ener	ji	si:

 , .
E

n

Z2 18 10–
n 2

18 2–

=

	 ba	ğın	tı	sı	 ile	 he	sap	la	nır.

	 En	=	n	ener	ji	dü	ze	yin	de	ki	elekt	ro	nun	ener	ji	si

	 Z	=	Atom	nu	ma	ra	sı

	 n	=	Ener	ji	 se	vi	ye	si
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	 Te	mel	hal	de	hid	ro	jen	ato	mun	da	ki	elekt	ron	çe	kir	de	ğe	en	ya	kın	yö	rün	ge	de	 (n	=	1)	bu	lu	nur.	Elekt	ron	bir	ener	ji	 ku

an	tu	mu	 ka	zan	dı	ğın	da	 da	ha	 yük	sek	 ener	ji	 dü	ze	yi	ne	 ge	çer	 ve	 hid	ro	jen	 ato	mu	 uya	rıl	mış	 ha	le	 ge	lir.	 Uya	rıl	mış	 atom	

al	dı	ğı	 ener	ji	yi	 ge	ri	 ve	rir	se	 elekt	ron	 tek	rar	 çe	kir	de	ğe	 ya	kın	 yö	rün	ge	si	ne	 dö	ner.	Bu	 sı	ra	da	 iki	 ener	ji	 dü	ze	yi	 ara	sın	da	ki	

fark	 ka	dar	 ener	ji	 ya	yın	la	nır.	

	 Yayınlanan	bu	enerji	 , . .E E E Z
n n

2 18 10 1 1– –d i
i d

18 2
2 2›fl ç

–

ç ›fl

T = =_ fi p  formülü	 ile	 hesaplanır.

Elekt	ron	 yük	sek	 ener	ji	li	 bir	 kat	man	dan	 n	=	1	 kat	ma	nı	na	 iner	se,	 mor	 öte	si	 (UV)	 ışık	 şek	lin	de	 ener	ji	 ya	yın	la	nır.	

Lyman se ri si	adı	ve	ri	len	spekt	ral	se	ri	olu	şur.	n	=	2	kat	ma	nı	na	olan	elekt	ron	ge	çiş	le	ri	gö	rü	nür	böl	ge	de	ger	çek	le

şir	ve	Bal mer se ri si adı	ve	ri	lir.	Lyman	se	ri	sin	de	ki	çiz	gi	le	rin	dal	ga	boy	la	rı	Bal	mer	se	ri	sin	de	ki	ler	den	da	ha	kı	sa	dır.	

Lyman	 se	ri	sin	de	 da	ha	 çok	 ener	ji	 açı	ğa	 çı	kar.	 Yük	sek	 ener	ji	li	 bir	 kat	man	dan	 n	=	3	 kat	ma	nı	na	 elekt	ron	 ge	çiş	le	ri	

kır	mı	zı	 öte	si	 (IR)	 böl	ge	de	 spekt	rum	 çiz	gi	le	ri	 oluş	tu	ra	rak	Pasc hen se ri si	 adı	nı	 alır.	 Bal	mer	 se	ri	sin	de	ki	 çiz	gi	le	re	

gö	re	da	ha	uzun	dal	ga	boy	la	rın	da	olu	şur.	Yük	sek	ener	ji	li	kat	man	lar	dan	n	=	4	kat	ma	nı	na	olan	elekt	ron	ge	çiş	le	ri	ne	

Brac kett se ri si,	 n	=	5	 kat	ma	nı	na	olan	elekt	ron	ge	çiş	le	ri	ne	 ise	Pfund se ri si adı	 ve	ri	lir.

Bilgi Kutusu

★	 Bohr	Ku	ra	mı,	kat	yon	la	rın	olu	şu	mu	nu	an	la	ma	da	da	önem	li	bir	kat	kı	sağ	lar.	Te	mel	hal	de	ki	(n	=	1)	bir	elekt	ro	nu	atom

dan	uzak	laş	tır	ma	ya	ye	te	cek	ener	ji	ye	 sa	hip	bir	 fo	ton,	hid	ro	jen	ato	mu	 ile	et	ki	leş	ti	ğin	de,	elekt	ron	n	=	∞	se	vi	ye	si	ne	

çı	ka	rak	ser	best	ha	le	ge	çer.	Bu	du	rum	da	H	ato	mu	iyon	la	şır	(H+)	ve	ser	best	ha	le	ge	çen	elekt	ro	nun	ener	ji	si	sı	fır	olur.
 

 , .E E E E
n n

2 18 10 1 1– –
i d

1
18

2 2
–&T T= =

3 f p
 

	 ol	du	ğu	na	gö	re;	hid	ro	jen	ato	mu	nun	iyon	laş	ma	ener	ji	si;

 , .E E E 2 18 10
1
1 1– –
i

1
18

2 2
–

3
T = =

3 f p

 1 03 = 	 olduğundan

	 ∆E	=	2,18.10–18	 Jo	ule	 olur.

 ELEKTRONUN DALGA – TANECİK İKİLİĞİ
	 Lo	uis	 de	 Brog	lie;	 ışık	 ve	 mad	de	nin	 do	ğa	sı	nı	 dik	ka	te	 ala	rak	 elekt	ron,	 pro	ton	 vb	 atom	 al	tı	 ta	ne	cik	le	rin	 de	 dal	ga	

özel	li	ği	ne	 sa	hip	 ol	du	ğu	nu	 ile	ri	 sür	müş	tür.

 De Brog lie;	 bir	 fo	to	nun	 ener	jis	ini	 he	sap	la	mak	 için	 Planck	 ba	ğın	tı	sı	nı	 (hν)	 ve	 Eins	te	in	 ener	ji	 eşit	li	ği	ni	 (mc2)	 bir

lik	te	 kul	la	n	mış	tır.	
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 Işı nın fre kan sı na bağ lı ola rak bir fo to nun ener ji si (Planck eşit li ği);

	 E	=	hν	 dür.

 
c

o
m

= 	 olduğundan

 .E h
c
m

= 	 yazılabilir.

	 h	=	Planck	 sa	bi	ti

 ν	 =	Fo	to	na	eş	lik	 eden	 ışı	nın	 fre	kan	sı

	 c	=	 Işık	 hı	zı

 λ	 =	 Işı	nın	 dal	ga	bo	yu

 Fo to nun küt le si ne bağ lı ola rak bir fo to nun ener ji si (Eins te in eşit li ği);

	 E	=	mc2

	 m	=	Fo	to	nun	 küt	le	si

	 c	 =	 Işık	 hı	zı

	 Planck	 ve	Eins	te	in	 eşit	lik	le	rin	den;

	 E	=	h	
c
m  

=	m.c2	ya	zı	la	bi	lir	ve	for	mül	dü	zen	len	di	ğin	de	bir	fo	to	nun	dal	ga		bo	yu	için;	

 .m c
h

m=  

	 eşit	li	ği	 el	de	edi	lir. 
 

Fo	to	nun	dal	ga	bo	yu	nun	he	sap	lan	ma	sı	 için	kul	la	nı	lan	yu	ka	rı	da	ki	eşit	lik	mad	de	sel	bir	 ta	ne	ci	ğin	 (ör	ne	ğin	elekt	ron,	

pro	ton)	 dal	ga	bo	yu	nun	he	sap	lan	ma	sı	 için	 de	 kul	la	nı	la	bi	lir.	Eşit	lik,	 ta	ne	ci	ğin	 küt	le	si	m,	 hı	zı	 v	 alın	dı	ğın	da;

 
.m v

h
m= 	 şek	lin	de	 ya	zı	lır.	

	 Bu	eşit	lik	De Brog lie eşit li ği ola	rak	bi	li	nir.

Bü	tün	mad	de	ler	dal	ga	dav	ra	nı	şı	nı	gös	te	rir.	Bü	yük	ci	sim	le	rin	sa	hip	ol	du	ğu	dal	ga	bo	yu	çok	kı	sa	ol	du	ğun	dan	 far	ke
di	le	mez.	Dal	ga	–	 ta	ne	cik		 iki	li	ği	 atom	ve	ya	atom	al	tı	 (pro	ton,	 nöt	ron,	 elekt	ron	 v.b.)	 ta	ne	cik	ler	 için	 önem	li	dir.

Bilgi Kutusu

 Elekt ro nun Dal ga  Özel li ği nin Ka nıt lan ma sı
 Da vis son ve Ger mer	 dü	şük	 ener	ji	li	 bir	 elekt	ron	 de	me	ti	nin	 ni	kel	 bir	 kris	tal	 ta	ra	fın	dan	 ay	nı	 X	 –	 ışın	la	rı	 gi	bi	 kı	rı

nı	ma	 uğ	ra	dı	ğı	nı	 gös	ter	miş	 ve	 elekt	ron	la	rın	 dal	ga	 boy	la	rı	nı	 ölç	müş	lerdir.	 G. P. Thom son	 da	 bir	 elekt	ron	 de	me	ti	ni	
in	ce	 bir	 me	tal	 lev	ha	dan	 ge	çi	re	rek	 kı	rı	nım	 ve	 gi	ri	şim	 de	sen	le	ri	ni	 göz	lem	le	miş	tir.	 Bu	 olay	da	 gi	ri	şi	min	 ni	te	li	ği	ne	 bağ	lı	
ola	rak	 ka	ran	lık	 ve	ay	dın	lık	 böl	ge	ler	 olu	şur.	Bu	ra	dan	da	elekt	ro	nun	dal	ga	özel	li	ği	 ka	nıt	lan	mış	olur.
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 He isen berg Be lir siz lik İl ke si
	 Hei	sen	berg	göre	 “Öl	çüm	yap	mak	 için	kul	la	nı	lan	araç	lar,	öl	çü	len	şe	yin	özel	lik	le	ri	ni	de	ğiş	ti	re	bi	lir.	Bu	du	rum	 	da	bir	

be	lir	siz	li	ğe	ne	den	olur."

He	isen	berg	be	lir	siz	lik	il	ke	si	ne	gö	re;	bir	elekt	ro	nun	ay	nı	za	man	da	hem	ye	ri	hem		de	hı	zı	be	lir	le	ne	mez.

Bilgi Kutusu

 Bohr Atom Mo de li nin Ye ter siz li ği
1.	 Bohr	atom	mo	de	li,	hid	ro	jen	gi	bi	tek	elekt	ron	lu	tür	le	rin	(H,	He+1,	Li+2...)	dav	ra	nış	la	rın	ın	açık	lan	ma	sın	da	ba	şa	rı	lı	olmuş,	

ancak	çok	elekt	ron	lu	atom	la	rın	dav	ra	nış	la	rı	nı	açık	la	ma	da	ye	ter	siz	kal	mış	tır.	

2. 	 Hid	ro	je	nin	emis	yon	spekt	ru	mu	man	ye	tik	alan	da	in	ce	len	di	ğin	de,	tek	bir	çiz	gi	gi	bi	gö	rü	nen	bir	ren	ge	ait	çiz	gi	nin,	dal

ga	bo	yu	bir	bi	ri	ne	ya	kın	bir	kaç	çiz	gi	den	ol	uş	tu	ğu	göz	le	nir.	Bohr	mo	de	li	bu	çiz	gi	le	rin	olu	şu	mu	nu	da	açık	la	ya	maz.	

3.	 Fi	zik	te,	da	ire	sel	bir	yö	rün	ge	de	hız	la	dö	nen	elekt	rik	yük	lü	bir	ta	ne	ci	ğin	ener	ji	yay	dı	ğı	ve	gi	de	rek	ener	ji	si	nin	azal	dı	ğı	

bi	li	nen	bir	ger	çek	tir.	O	hal	de;	çe	kir	dek	et	ra	fın	da	dö	nen	elekt	ron	la	rın	ener	ji	kay	be	de	rek	çe	kir	de	ğe	yak	laş	ma	la	rı	ve	

so	nun	da	çe	kir	de	ğe	çar	pa	rak	ato	mun	yok	ol	ma	sı	ge	re	kir.	An	cak	böy	le	bir	olay	göz	len	mez.

4.	 Çok	na	dir	ola	rak	ger	çek	le	şen	atom	çe	kir	de	ği	nin	1.ener	ji	dü	ze	yin	de	ki	elekt	ro	nu	nu	ya	ka	la	ya	rak	baş	ka	çe	kir	de	ğe	dö

nüş	me	si	ni	açık	la	ya	maz.

★	 Bohr	 te	ori	si	 elekt	ro	nun	 iki	li	 ka	rak	te	ri	ni	 (dal	ga–ta	ne	cik)	 he	sa	ba	 kat	ma	mış	tır.	 Atom	da	 be	lir	li	 yö	rün	ge	ler	den	 de	ğil,	

elekt	ron	la	rın	bu	lun	ma	ola	sı	lı	ğı	nın	yük	sek	ol	du	ğu	böl	ge	ler	den	(elekt	ron	bu	lut	la	rın	dan	–	or	bi	tal	le	rin	den)	söz	edi	le	bi	lir.

★	 Dal	ga	–	ta	ne	cik	iki	li	ği	nin	so	nu	cu	nun	be	lir	siz	lik	il	ke	si	ol	du	ğu	kav	ran	dı	ğın	da,	Bohr	mo	de	lin	de	ki	te	mel	ha	ta	nın,	atom	

üç	bo	yut	lu	ol	du	ğu	hal	de,	bir	elekt	ro	nun	tek	bo	yut	lu	bir	yö	rün	ge	de	bu	lun	du	ğu	nun	ka	bul	edil	me	si	ol	du	ğu	an	la	şı	lır.

 ATO MUN KU AN TUM MO DE Lİ
	 Elekt	ro	nun	 muh	te	mel	 ko	nu	mu,	 dal	ga	yı	 tem	sil	 eden	 fonk	si	yon	dan	 bu	lu	na	bi	lir.	 Schrö din ger	 hid	ro	jen	 atomu	 ve	

benzeri	 iyonlar	 için	 ma	te	ma	tik	sel	 yön	tem	ler	le	 dalga	 fanksiyonları	 bul	muş	tur.	 Her	 sis	tem	 için	 bir	den	 çok	 fonk	si	yon	

el	de	etmiş	ve	bu	 fonk	si	yon	lar	 ku	an	tum	sa	yı	la	rı	 ile	 ka	rak	te	ri	ze	etmiştir.	Dalga	 fonksiyonlarının	birden	çok	ol	ma	sı	ay

nı	 sis	tem	de	ki	 tek	 elekt	ro	nun	 çok	 sa	yı	da	ener	ji	 dü	zeyinde	bu	lu	na	bi	le	ce	ği	 an	la	mı	na	ge	lir.

 Or bi tal Kav ra mı
	 Or	bi	tal,	elekt	ro	nun	açısal	momentum	ve	manyetik	ku	an	tum	sa	yı	la	rı	 ile	be	lir	le	nen	dal	ga	fonk	si	yo	nu	dur.	Or	bi	tal	bir	

ma	te	ma	tik	 fonk	si	yon	 olup	 bu	 fonk	si	yon	dan	 elekt	ro	nun	 ye	ri	ni	 ke	sin	 ola	rak	 he	sap	la	mak	müm	kün	 de	ğil	dir.	 An	cak	 be

lir	li	 bir	 uzay	böl	ge	sin	de	bu	lun	ma	ola	sı	lı	ğı	 he	sap	la	na	bi	lir.

Or bi taller elekt	ron	la	rın	 çe	kir	dek	et	ra	fın	da	bu	lun	ma	ola	sı	lı	ğı	nın	 yük	sek	ol	du	ğu	böl	ge	ler	dir.

Bilgi Kutusu
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 KU AN TUM  SA YI LA RI
	 Çe	kir	dek	et	ra	fın	da	ki	 her	han	gi	 bir	 elekt	ro	nun	du	ru	mu	dört	 ku	an	tum	sa	yı	sı	 ile	 be	lir	ti	lir.

1. Baş Ku an tum Sa yı sı (n)
	 Baş	 ku	an	tum	 sa	yı	sı,	 elekt	ron	 bu	lu	tu	nun	 çe	kir	de	ğe	 olan	 uzak	lı	ğı	 ile	 il	gi	li	dir.	 Bun	lar,	 ato	mun	 ener	ji	 se	vi	ye	le	ri	ni	

ifa	de	eder.	Bu	ener	ji	 se	vi	ye	le	ri	ne	elekt	ron	 ka	buk	la	rı	 ve	ya	 kat	man		 da	de	nir.	

Baş	ku	an	tum	sa	yı	sı,	 “n”	 ile	 sem	bo	li	ze	edi	lir,	 1,	 2,	 3,	 4	 ....	 gi	bi	 sı	fır	dan	bü	yük	po	zi	tif	 tam	sa	yı	lar	la	gös	te	ril	di	ği	 gi

bi,	 kat	man	la	rı	nı	 (ka	buk	la	rı	nı)	 ifa	de	et	mek	üze	re	K,	 L,	M,	N,	O	gi	bi	 harf	ler	le	 de	gös	te	ri	lir.

★	 Baş	 ku	an	tum	sa	yı	sı	 (n)	 :	 1,	 2,	 3,	 4,	 5	 ...

	 Kat	man	la	rı	 gös	te	ren	harf	ler	 :	K,	 L,	M,	N,	O	 ...

Bilgi Kutusu

Baş	 ku	an	tum	 sa	yı	sı,	 ne	 ka	dar	 bü	yük	se	 elekt	ron	 bu	lu	tu	 çe	kir	dek	ten	 o	 ka	dar	 uzak	ta	dır.	 Elekt	ro	nun	 po	tan	si	yel	

ener	ji	si	 de	o	 ka	dar	 bü	yük	tür.

NOT

2.  Açı sal Mo men tum Ku an tum Sa yı sı (l) 
	 Elekt	ron	 bu	lut	la	rı	nın	 şe	kil	le	ri	ni	 ve	 şe	kil	 far	kı	 ne	de	ni	 ile	 ener	ji	 se	vi	ye	le	ri	nde	 ne	 şe	kil	de	 ay	rıl	ma	la	rın	 ola	bi	le	ce	ği	ni	

be	lirt	mek	 üze	re	 açı	sal	mo	men	tum	 ku	an	tum	 sa	yı	sı	 kul	la	nı	lır.	“l”	 ile	 gös	te	ri	lir.	 Baş	 ku	an	tum	 sa	yı	sı	na	 bağ	lı	 ola	rak	 sı
fır	dan	 (n	 –	 1)’e	 ka	dar	 po	zi	tif	 tam	 sa	yı	lar	la	 ifa	de	 edil	di	ği	 gi	bi	 s,	 p,	 d,	 f,	 g	 ...	 gi	bi	 harf	ler	le	 (or	bi	tal	 sem	bol	le	riy	le)	 de	

be	lir	ti	le	bi	lir.

Açı	sal	mo	men	tum	ku	an	tum	sa	yı	sı	(l):	0,1,2,3,4	...
İkin	cil	(alt)	kat	man	la	rı	gös	te	ren	harf	ler:	s,p,d,f,g	...	

Bilgi Kutusu

Ay	nı	kat	man	da	bu	lu	nan	ikin	cil	kat	man	la	rın	ener	ji	se	vi	ye	le	ri	s	<	p	<	d	<	f	şek	lin	de	sı	ra	la	nır.

Bilgi Kutusu

Aynı	enerji	düzeyi	üzerindeki,	aynı	tür	orbitallerin	enerjileri	birbirine	eşittir.

Farklı	enerji	düzeyleri	üzerindeki,	aynı	tür	orbitallerin	enerjileri,	enerji	düzeyi	sayısı	arttıkça	artar.

Bilgi Kutusu
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	 Her	 te	mel	 ener	ji	 dü	ze	yi	nin	 içer	di	ği	 or	bi	tal	le	rin	 sa	yı	sı	 (alt	 ener	ji	 dü	ze	yi)	n2	 ile	 be	lir	le	nir.	Her	 te	mel	 ener	ji	 dü	ze	yi,	

baş	 ku	an	tum	 sa	yı	sı	 (n)	 ka	dar	 tür	de	 or	bi	tal	 içe	rir.	Her	 te	mel	 ener	ji	 dü	ze	yin	de	 bu	lu	na	bi	le	cek	mak	si	mum	elekt	ron	 sa

yı	sı	2n2 ile	 be	lir	le	nir.

Baş kuantum sayısı (n)

n = 1
n = 2
n = 3
n = 4

2
8
18
32

Maksimum elektron sayısı (2n2)

Şim	di		 de	 s,	 p,	 d	 ve	 f	 ikin	cil	 (alt)	 kat	man	la	rı	na	ait	 or	bi	tal	le	ri	 in	ce	le	ye	lim.

 s – Or bi ta li 
 Her	enerji	düzeyinde	1	 tanedir.	 l	=	0	de	ğe	ri	ne	sa	hip	 tüm	or	bi	tal	ler	s	or	bi	tal	le	ri	dir.	Eğer	s	or	bi	ta	li	bi	rin	ci	kat	man	da	
(n	=	1)	 ise	1s	or	bi	ta	li,	 ikin	ci	 kat	man	da	 (n	=	2)	 ise	2s	or	bi	ta	li,	 üçün	cü	 kat	man	da	 (n	=	3)	 ise	3s	or	bi	ta	li	dir.

y

z

x

1s

s	 tü	rü	 or	bi	tal	ler	de	 elekt	ron	la	rın	 da	ğı	lı	mı	 kü	re	sel	 si	me	trik	tir.	 Elekt	ro	nun	

çe	kir	dek	ten	 be	lir	li	 bir	 uzak	lık	ta	 bu	lun	ma	 ola	sı	lı	ğı	 bü	tün	 yön	ler	 için	 ay

nı	dır.	 Ya	ni	 s	 orbitalleri	 uzay	da	 her	han	gi	 bir	 yö	nel	me	 gös	te	re	mez.	Ge

omet	rik	şe	killeri	mer	kez	de	çe	kir	de	ğin	bu	lu	ndu	ğu,	yo	ğun	lu	ğu	mer	kez	den	

dı	şa	doğ	ru	 aza	lan	bir	 kü	re	 bi	çi	min	de	dir.	En	 fazla	 2	 elektron	alabilirler.

 

     1s, 2s ve 3s or bi tal le ri nin şe kil le ri 

 p – Or bi ta li 
 l	 =	 1	 de	ğe	ri	ne	 sa	hip	 bü	tün	or	bi	tal	ler	 p	 or	bi	ta	li	dir.	 p	 or	bi	tal	le	rin	de	 yük	 yo	ğun	lu	ğu	 si	met	rik	 de	ğil	dir.	

Her	 ener	ji	 se	vi	ye	sin	de	 (n=1	 ha	riç)	 3	 ta	ne	 p	 or	bi	ta	li	 bu	lu	nur.	 Bu	 3	 or	bi	tal		 ener	ji	 ola	rak	 bir	bi	ri	ne	 öz	deş	tir.	 p	 or	bi

tal	le	ri	nin	 bo	yut	la	rı	 baş	 ku	an	tum	sa	yı	sı	 ile	 doğ	ru	 oran	tı	lı	dır.	En	 faz	la	 6	 elekt	ron	ala	bi	lir	ler.

NOT

x

y
z

y

z

x

y
z

x

P  orbitali P  orbitali P  orbitalix y z

Dam	la	 şe	klin	de	 iki	 kı	sım	dan	oluş	muş	tur.	 p	 or	bi	tal	le	rin	de	elekt	ron	

da	ğı	lı	mı		x,	y	ve	z	ek	sen	le	ri	ne	gö	re	si	met	rik	tir.	px,	py	ve	pz	şek	lin

de	gös	te	ri	lir	ler.	

         p or bi tal le ri nin şe kil le ri
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 d – or bi ta li 

 l	=	2	de	ğe	ri	ne	sa	hip	 tüm	or	bi	tal	ler	d	or	bi	tal	le	ri	dir.	dxy,	dxz,	dyz,	dx2	–	y2,	dz2	 	or	bi	tal	le	ri	ol	mak	üze	re	beş	 ta	ne	dir.	Bu	

or	bi	tal	le	rin	 ilk	 üçü	 ko	or	di	nat	 ek	sen	le	ri	 üze	rin	de,	 son	 iki	si	 si	met	ri	 ek	sen	le	ri	 üze	rin	de	bu	lu	nur.	

(n	=	1	 ve	n	=	2	 se	vi	ye	le	rin	de	d	or	bi	ta	li	 yok	tur.)	En	 faz	la	 10	elekt	ron	ala	bi	lir	ler.

NOT

 f – or bi ta li 
 l	 =	3	de	ğe	ri	ne	 sa	hip	 tüm	or	bi	tal	ler	 f	 or	bi	ta	li	dir.	 f	 or	bi	tal	le	ri	 7	 ta	ne	dir.	

(n	=	1,	 n	=	2	 ve	n	=	3	 se	vi	ye	le	rin	de	 f	 or	bi	ta	li	 yok	tur.)	En	 faz	la	14	elekt	ron	ala	bilir	ler.

NOT

Temel Enerji Düzeyi (Baş Kuantum Sayısı) Orbital Sayısı (n2) Orbital Türü Maksimum Elektron  Sayısı (2n2)

n = 1 12 = 1 2.12 = 2e– 

2.22 = 8e– 

2.32 = 18e– 

2.42 = 32e– 

s

s,p

s,p,d

s,p,d,f

22 = 4

32 = 9

42 = 16

n = 2

n = 3

n = 4

3.  Man ye tik Ku an tum Sa yı sı (ml):

	 Orbitalin	 uzaydaki	 yönlenmesini	 gösterir.	De	ğe	ri,	 açı	sal	mo	men	tum	ku	an	tum	sa	yı	sı	nın	 (l)	 de	ğe	ri	ne	bağ	lıdır.	 

 ml = 2l + 1 	 	 formülüne	göre;

  l	 =	 0	 ise	ml’nin	 tek	de	ğe	ri	 var	dır	ml	 =	 0	 dır.

  l	 =	 1	 ise	ml’nin	 3	 de	ğe	ri	 var	dır.

    ml	 =	 –1,	 0,	 +1	dir.

  l	 =	 2	 ise	ml’	 nin	 5	 de	ğe	ri	 var	dır.

    ml	 =	 –2,	 –1,	 0,	 +1,	 +2	dir.
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 İlk dört ener ji se vi ye le ri ne ait açı sal mo men tum ku an tum sa yı la rı ve man ye tik ku an tum sa yı la rı aşa ğı da 

ve ril miş tir.

1

2

3

4

K

Baş kuantum sayısı (n) Açısal momentum kuantum sayısı (l) Manyetik kuantum sayısı (ml)

L

M

N

0

0

1

s

p

0

1

2

0

1

2

3

s

p

d

s

p

d

f

s 0

0

–1  0 +1

0

–1  0 +1

–2 –1  0 +1 +2

0

–1  0 +1

–2 –1  0 +1 +2

–3 –2  –1  0 +1 +2 +3

4.  Spin Ku an tum Sa yı sı (ms)

	 Elekt	ron	lar	 hem	 çe	kir	dek	 hem	 de	 ken	di	 ek	sen	le	ri	 et	ra	fın	da	 dö	ner	ler.	 Elekt	ron	un	 spin	 de	ni	len	 kendi	 ekseni	

etrafındaki	bu	dön	me	si Spin Ku an tum Sa yı sı (ms) ile	 ta	nım	la	nır.	Elekt	ro	nun	sa	at	yö	nün	de	ve	ya	 ter	si	yön	de	dön	dü

ğü	dü	şü	nül	dü	ğün	de	bu	du	rum	2	ok	la	↑(ms	=	+P)	 	 ve	 	↓(ms	=	 –P)	 olarak	gös	te	ri	lir.

Bir	ener	ji	dü	ze	yin	de	bu	lu	nan	or	bi	tal	tü	rü	sa	yı	sı,	baş	ku	antum	sa	yı	sı	na	eşit	tir.	

	 n	=	1	için	1	tür	or	bi	tal	(s)

	 n	=	2	için	2	tür	or	bi	tal	(s,p)

	 n	=	3	için	3	tür	or	bi	tal	(s,p,d)

	 n	=	4	için	4	tür	or	bi	tal	(s,p,d,f)	var	dır.

Bilgi Kutusu

	

n,	 l,	 m l sa	yı	la	rı	 or	bi	ta	li	 ta	nım	la	mak	 için	 Schrö	din	ger	 denk	le	mi	nin	 çö	zü	mün	den	 çı	kar.	 Spin	 ku	an	tum	 sa	yı	sı	nın	

ise	or	bi	tal	 ta	nı	mı	 ile	bir	 il	gi	si	 yok	tur.

NOT

 ATOM LA RIN ELEKT RON Dİ Zİ LİŞ LE Rİ
	 Elekt	ron	la	rın	 or	bi	tal	le	ri	 dol	dur	ma	sın	da	be	lir	li	 ku	ral	lar	 var	dır.

1. Auf bau Ku ra lı
	 “Bir	 atom	da	 elekt	ron	lar	 ön	ce	lik	le	 ener	ji	si	 en	 dü	şük	 olan	 or	bi	ta	li	 dol	du	rur	lar.	 Eğer	 bir	 or	bi	tal	 dol	muş	 ise,	 on	dan	

son	ra	ki	 en	dü	şük	ener	ji	li	 or	bi	tal	 dol	du	ru	lur.”

Bir	or	bi	ta	lin	ener	ji	si	çe	kir	de	ğe	yak	laş	tık	ça	aza	lır.	Bu	na	gö	re	ener	ji	si	en	az	olan	or	bi	tal	1s’dir.

Bilgi Kutusu
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2. Kletch kows ki – Ma de lung Ku ra lı

“Çok	elekt	ron	lu	atom	lar	 için	or	bi	tal	le	re	yer	le	şen	elekt	ro	nun	ener	ji	si	 (n	+	 l)	 top	la	mı	art	tık	ça	ar	tar.	Eğer	 (n	+	 l)	de

ğe	ri	 ay	nı	 olan	 iki	 or	bi	tal	 var	sa	n	 sa	yı	sı	 kü	çük	olan	or	bi	ta	lin	 ener	ji	si	 dü	şük	tür.”

Bilgi Kutusu

	 Çok	elekt	ron	lu	 atom	lar	da	elekt	ron	la	rın	 dol	du	rul	ma	sın	da	ener	ji	 dü	zey	le	ri	ne	gö	re	 or	bi	tal	 sı	ra	la	ma	sı	 için	 aşa	ğı	da	ki	

tab	lo	dan	 ya	rar	la	nı	lır.	

s

s

s

s

s

s

s

p

p

p

p

p

p

d

d

d

d

f

f

1

2

3

4

5

6

7

s p d f

Orbital
türleri

Temel
enerji

düzeyleri

  

Or	bi	tal	le	rin	 ener	ji	 dü	zey	le	ri	ne	gö	re	 sı	ra	la	nı	şı

	 Or	bi	tal	le	rin	 ener	ji	 dü	zey	le	ri	ne	gö	re	 sı	ra	la	nı	şı:

1s	<	2s	<	2p	<	3s	<	3p	<	4s	<	3d	<	4p	<	5s	<	4d	<	5p	<	6s	<	4f...	 şek	lin	de	dir.

Bilgi Kutusu

Bir	 orbitalin	 hangi	 enerji	 düzeyinde	 olduğunu	 gösteren	 sayı	 orbital	 türünün	 önüne,	 orbitalin	 içerdiği	 elektron	 sa

yısı	 ise	orbital	 türünün	üzerine	 yazılır.

 
Elektron sayısıp2

Orbital türü

Temel enerji düzeyi sayısı (baş kuantum sayısı)

3

Ör ne ğin: 26Fe	ato	mu	nun	elekt	ron	di	zi	li	mi	 26Fe:1s
2	 2s2	 2p6	 3s2	 3p6	 4s2	3d6	 şek	lin	de	dir.

Bilgi Kutusu
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3. Pa uli Dış la ma İl ke si
	 Bir	 or	bi	tal	 en	 faz	la	 iki	 elekt	ron	 ta	şı	ya	bi	lir.	Bu	elekt	ron	la	rın	 	 dön	me	yön	le	ri	 (spin	le	ri)	 fark	lı	dır.	

	 “Pa	uli	 dış	la	ma	 il	ke	si	ne	 gö	re;	 bir	 atom	da	 her	han	gi	 iki	 elekt	ro	nun	 bü	tün	 ku	an	tum	 sa	yı	la	rı	 bir	bi	riy	le	 ay	nı	 ola	maz.	

Bir	 ato	mun	 iki	 elekt	ro	nu	da	ay	nı	 n,	 l,	ml	 de	ğer	le	ri	ne	 sa	hip	 ol	sa	lar	 bi	le	ms	 de	ğe	ri	 fark	lı	dır.”

Bir	boş	or	bi	tal	  ve	ya	 	şek	lin	de	gös	te	ri	lir.	Bir	elekt	ron	 içe	ren	or	bi	tal	 (ya	rı	do	lu)	 	ve	ya	 	 	 	 	 	şek	lin	de	

gös	te	ri	le	bi	lir.	Tam	do	lu	or	bi	tal	  ve	ya	 	şek	lin	de	gös	te	ri	lir.	Ok	yön	le	ri	nin	zıt	yön	lü	olu	şu	or	bi	tal	de	ki	elekt	ron

la	rın	 dön	me	 yön	le	ri	nin	 fark	lı	 ol	du	ğu	nu	 be	lir	tir.	 Yu	ka	rı	 doğ	ru	 çi	zil	miş	 ok	 (↑)	 spi	nin	 +	P,	 aşa	ğı	 doğ	ru	 çi	zil	miş	 ok	

(↓)	 spi	nin	 –	P ol	du	ğu	nu	be	lir	tir.

Bilgi Kutusu

   

4. Hund Ku ra lı
	 Ay	nı	 ener	ji	ye	 sa	hip	 fark	lı	 or	bi	tal	le	re	eş ener ji li or bi tal ler de	nir.	

 Ör ne ğin;	bir	ato	mun	2px,	2py,	2pz	or	bi	tal	le	ri	eş	ener	ji	li	dir.	

	 Bü	tün	 elekt	ron	lar	 ay	nı	 elekt	rik	 yü	kü	ne	 sa	hip	 ol	duk	la	rın	dan	 bir	bi	rin	den	 uzak	ta	 ol	mak	 is	ter	ler.	 Bu	nun	 için	 “elekt

ron	lar	 eş	 ener	ji	li	 or	bi	tal	le	re	 ön	ce	 bi	rer	 bi	rer	 yer	le	şir	ler,	 eş	 ener	ji	li	 or	bi	tal	le	rin	 ta	ma	mı	 bi	rer	 elekt	ron	 al	dık	tan	 son	ra	

ikin	ci	 elekt	ro	nu	 (ters	 spin	li)	 al	ma	ya	baş	lar	lar.”	Bu	na	Hund ku ra lı	 de	nir.

Or	bi	tal	le	re	te	ker	te	ker	yer	leş	miş	elekt	ron	lar	pa	ra	lel	spin	li	olup	ok	lar	ay	nı	yön	de	çi	zi	lir.

Bilgi Kutusu

 Ör ne ğin:

 15P:	 1s
2	 	 2s2	 	 	 	 	 2p6	 	 	 	 	 	 	3s2	 	 	 	 	3p3

   

En	dü	şük	ener	ji	li	elekt	ron	di	zi	li	şi	ne	sa	hip	olan	atom	te	mel	hal	de	dir.

Bilgi Kutusu

Te	mel	hal	de	ki	bir	ato	ma	ener	ji	 ve	ril	di	ğin	de,	elekt	ron	lar	dan	bi	ri	da	ha	üst	ener	ji	 se	vi	ye	le	rin	den	bi	ri	ne	ge	çe	bi	lir.	Bu	na	

uya rıl mış hal	de	nir.	Ato	mun	uya	rıl	mış	ha	li	 te	mel	ha	li	ne	gö	re	da	ha	yük	sek	ener	ji	li	dir	ve	da	ha	ka	rar	sız	dır.	Uya	rıl	mış	

atom,	 te	mel	ha	le	dö	ner	ken	ener	ji	 açı	ğa	çı	kar.	Uya	rıl	mış	atom	dan	elekt	ron	ko	par	mak	da	ha	ko	lay	dır.

Bilgi Kutusu
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 Ör ne ğin:

 20Ca	:	1s
2	2s2	2p6	3s2	3p6	4s2		(te	mel	hal)

 20Ca	:	1s
2	2s2	2p6	3s2	3p6	4s1	5s1	uya	rıl	mış	hal	(ka	rar	sız)

 20Ca
+2	 :	 1s2	 2s2	 2p6	 3s2	 3p6	 	 iyon	ha	li	 (ka	rar	lı)

Çe	kir	de	ğe	en	ya	kın	olan	kat	ma	nın	ener	ji	si	en	az	dır.	Çe	kir	dek	ten	uzak	laş	tık	ça	kat	man	la	rın	ener	ji	si	ar	tar.

NOT

Ele	ment	le	rin	 fi	zik	sel	 ve	 kim	ya	sal	 özel	lik	le	ri	 elekt	ron	 di	zi	lim	le	ri	 ile	 il	gi	li	dir.	 Bu	 ne	den	le	 atom	la	rın	 elekt	ron	 al	ma,	

ver	me	 ya	da	elekt	ron	la	rı	nı	 or	tak	 kul	la	nma	eği	lim	le	ri	 elekt	ron	di	zi	lim	le	ri	ne	ba	kı	la	rak	be	lir	le	nir.

Ato	mun	çe	kir	dek	ya	pı	sı	ve	en	dış	kat	ma	nın	da	ki	elekt	ron	sa	yı	sı	ele	ment	le	rin	kim	ya	sal	özel	lik	le	ri	ni	be	lir	ler.

Bilgi Kutusu

 İyon la rın Elekt ron Di zi li şi
★	 Bir	atom	elekt	ron	al	dı	ğın	da,	elekt	ron	lar	en	dü	şük	ener	ji	li	boş	or	bi	tal	le	re	yer	le	şir.	Bu	or	bi	tal	ler	en	dış	ener	ji	dü	ze	yin

de	ki	boş	or	bi	tal	ler	dir.

 Ör ne ğin: 9F
–1		iyo	nu	nun		10		elekt	ro	nu		ol	du	ğun	dan,	elekt	ron	di	zi	li	şi;	1s2	2s2	2p6	şek	lin	de	dir.

★	 Bir	atom	elekt	ron	ver	di	ğin	de,	elekt	ron	lar	en	dış	ener	ji	dü	ze	yin	den	baş	la	ya	rak	uzak	la	şır.

 Ör ne ğin: 12Mg
+2	iyo	nu	nun	10	elekt	ro	nu	ol	du	ğun	dan,	elekt	ron	di	zi	li	şi;	1s2	2s2	2p6	şek	lin	de	dir.

 Örneğin: 22Ti	ato	mu	+2		yük	lü		iyo	nu	na	dö	nü	şür	ken,	ve	re	ce	ği	2	elekt	ro	nu	en	dış	ener	ji	dü	ze	yin	de	ki	4s	or	bi	ta	lin	den 

ve	rir.
    

1s22Ti: 2  2s2  2p6  3s2  3p6    4s2   3d2

2 elektron 
uzaklaşır

 Kü re sel Si met ri

	 Bir	 ato	mun	 elekt	ron	 di	zi	li	şin	de	ki	 son	 or	bi	tal	 tü	rü	 ya	rı	 do	lu	 (s1,	 p3,	 d5,	 f7)	 ya	 da	 tam	 do	lu	 (s2,	 p6,	 d10,	 f14)	 ola	rak	

bi	ter	se,	 ato	mun	elekt	ron	di	zi	li	şi	 kü	re	sel	 si	met	ri	 özel	li	ği	 gös	te	rir.

 Ör ne ğin: 15P:1s
2	 	 2s2	 	 	 	 	 2p6	 	 	 	 3s2	 	 	 	 	3p3   

                 

         (Kü	re	sel	 si	met	ri	 özel	li	ği	 gös	te	rir.)

 Ör ne ğin:17Cl:1s
2	 	 2s2	 	 	 	 2p6	 	 	 	 	 3s2	 	 	 	 	 	3p5

        

	 	 	 	 	 (Kü	re	sel	 si	met	ri	 özel	li	ği	 gös	ter	mez.)
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Elekt	ron	di	zi	li	şi	 kü	re	sel	 si	met	ri	 özel	li	ği	 gös	te	ren	atom	lar	 di	ğer	le	ri	ne	gö	re	da	ha	ka	rar	lı	dır.	Bu	ne	den	le,	 kü	re	sel	 si

met	rik	 olan	atom	dan	elekt	ron	 ko	par	mak	da	ha	 zor	dur.

Bilgi Kutusu

Elekt	ron	di	zi	li	şi	d4	 ve	d9	 ile	bit	me	si	ge	re	ken	atom	la	rın	 te	mel	hal	de	ki	elekt	ron	di	zi	liş	le	ri	 ge	nel	 ya	zım	ku	ral	la	rın	dan	

bi	raz	 fark	lı	dır.	Elekt	ron	di	zi	li	şi	d4	ve	d9	 ile	bit	me	si	ge	re	ken	atom	la	rın	elekt	ron	da	ğı	lı	mın	da	ki	bu	 fark	lı	lık,	bu	atom

la	rın	 kü	re	sel	 si	met	ri	ye	ulaş	ma	 is	te	ğiy	le,	 s	 or	bi	ta	lin	de	ki	 1	 elekt	ro	nu	d	or	bi	tal	le	ri	ne	ak	tar	ma	sın	dan	 kay	nak	la	nır.	

Bu	olay	uya	rıl	ma	de	ğil	dir.	Ato	mun	 te	mel	 ha	li	dir.

Bilgi Kutusu

 Ör ne ğin: 24Cr	 :	 1s
2	 2s2	 2p6	 3s2	 3p6	 4s1	 3d5 

	 	 	 (Te	mel	 hal)

   29Cu	 :	 1s
2	 2s2	 2p6	 3s2	 3p6	4s1	 3d10 

	 	 	 (Te	mel	 hal)

★	 Tek	kat	man	lı	atom	lar	da	bu	kat	man	2	elekt	ron,	da	ha	faz	la	kat	ma	na	sa	hip	atom	lar	da	ise	son	kat	man	8	elekt	ron	içer

di	ğin	de	atom	ka	rar	lı	dır.

	 Soy	gaz	lar	dan	tek	kat	ma	na	sa	hip	olan	hel	yum	(He)	ato	mu	bu	kat	ma	nın	da	2	elekt	ron	içer	di	ği	için,	da	ha	faz	la	kat	ma

na	sa	hip	olan	di	ğer	soy	gaz	lar	da	son	kat	man	la	rın	da	8’er	elekt	ron	içer	diği	 için	ka	rar	lı	atom	lar	dır.	Bu	du	rum	da	tek	

kat	ma	na	sa	hip	olup	bu	kat	ma	nın	da	2,	da	ha	faz	la	kat	ma	na	sa	hip	olup	son	kat	ma	nın	da	8	elekt	ron	içer	me	yen	tüm	

ele	ment	atom	la	rı	ka	rar	sız	dır.

★	 Ka	rar	sız	ele	ment	atom	la	rı,	soy	gaz	ka	rar	lı	lı	ğı	na	ula	şa	bil	mek	için	baş	ka	atom	lar	la	ya	da	ken	di	atom	la	rıy	la	bağ	oluş

tu	rur	lar.

★	 Me	tal	ve	ame	tal	atom	la	rı	bağ	oluş	tu	rur	ken	ara	la	rın	da	elekt	ron	alış	ve	ri	şi	ya	par	lar.	Ame	tal	ler	ken	di	ara	la	rın	da	bağ	

oluş	tu	rur	ken	elekt	ron	la	rı	nı	or	tak	kul	la	nır	lar.

 De ğer lik Elekt ron Sa yı sı
★	 Atom	la	rın	te	mel	hal	de	ki	elekt	ron	da	ğı	lım	la	rın	da,	en	yük	sek	te	mel	ener	ji	dü	ze	yin	de	ki	or	bi	tal	le	re	de ğer lik or bi tal le ri 

de	nir.	De	ğer	lik	or	bi	tal	le	rin	de	bu	lu	nan	elekt	ron	la	ra	da	de ğer lik elekt ron la rı adı	ve	ri	lir.

 Ör ne ğin: 8O	=1s
2	2s2	2p4	atomu	için;

	 de	ğer	lik	e–	sa	yı	sı	=	6

★	 De	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	sı;	ato	mun	pe	ri	yo	dik	cet	vel	de	ki	gru	bu	nu,	me	tal	ya	da	ame	tal	ka	rak	te	ri	ni,	bi	le	şik	le	rin	de	ala	bi

le	ce	ği	de	ğer	li	ği	(yü	kü)	be	lir	ler.
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1. Dal ga bo yu 6000 A° olan ışı ğın fre kan sı kaç Hz 

dir? (c	=	3.1010	cm/s)

 A)	5.1014	 B)	5.1015	 	 C)	1.1016

	 	 	 D)	5.1016	 	 E)	1.1018

2. Dal ga bo yu 0,7 m ve fre kan sı 4 s–1 olan bir dal

ga nın hı zı kaç m/s’dir?

 A)	0,028	 B)	0,014	 	 C)	0,56

	 	 	 D)	0,28	 	 E)	2,8

3. Frekansı 6.1010 Hertz olan bir fotonun dalga 

boyu kaç nanometredir? (c	=	3.108	m/s)
 

	 A)	5.10–3	 B)	1.104	 	 C)	5.105

	 	 	 	D)	5.106	 												E)	1.107

4. Dal ga bo yu 1.106 nm olan bir fo to nun ener ji si 

kaç jo ule dür? (c	=	3.108	m/s,	h	=	6,63.10–34	J.s)

 

 A)	19,89.10–23	 	 B)	1,989.10–23

	 C)	19,89.10–45	 	 	 D)	9,945.10–23

	 	 	 	 					E)	3.1011

5. Bir elekt ro nun hid ro jen ato mu nun 3. ener ji dü ze

yin de bu lun ma sı için sa hip ol ma sı ge re ken ener

ji kaç jo ule dir?  (1H)

 

 A)	1,21.10–19  B)	2,42.10–19

 C)	1,21.10–18 D)	2,42.10–18

   E)	7,26.10–18 

6. Hid ro jen spekt ru mun da n = 3 ten  n = 1’e  olan 

elekt ron ge çi şi ni tem sil eden çiz gi nin dal ga bo

yu nu ve fre kan sı nı be lir le yi niz.

	 (h	=	6,63.10–34	kg.m2/s,	c	=	3.108m/s) 

 A)	1,02.10–23		 B)	5,1.10–7

	 C)	1,02.10–7	 	 D)	5,1.10–6

	 	 	 E)	1,02.10–6
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7. Li2+ iyo nun da 1. ener ji dü ze yin de bu lu nan elekt

ro nun iyon laş ma sı için so ğu rma sı ge re ken fo to

nun mi ni mum ener ji si kaç jo ule ol ma lı dır?  (3Li)

 A)	1,96.10–18  B)	2,18.10–18

 C)	4,36.10–18 D)	1,962.10–17

   E)	2,18.10–17 

8. Fre kan sı 6.1016 s–1 olan bir fo to nun et ki si ile te mel 

hal de ki Be3+ iyo nun dan iyon la şa rak ay rı lan elekt

ro nun ki ne tik ener ji si kaç jo ule dir?

 (4Be,	h	=	6,626.10
–34	J.s.)

	 A)	3,975.10–17	 B)	3,488.10–17

	 C)	3,975.10–16	 D)	4,87.10–19

	 	 	 E)	 4,87.10–18

9. Hı zı 2.106 m/s olan bir elekt ro nun fre kan sı  kaç 

s–1’dir?	(me	=	9.10
–31	kg,		h	=	6.10–34	kg.m2/s)

 A)	6.1010	 B)	2.1012	 	 C)	6.1014

      D)	2.1015	 																							E)	6.1015

10. Bir elekt ro na eş lik eden dal ga nın fre kan sı 

1,5.1017s–1 ol du ğu na gö re bu elekt ro n dal ga sı nın 

hı zı kaç m/s dir?

 (me	=	9.10
–31	kg,	h	=	6,63.10–34	kg.m2/s)

 A)	7.10–11	 B)	1,05.103	 	 C)	1,05.107

      D)	7.1011                     E)	1,05.1012

11. 29Cu atomunun temel haldeki elektron dağılımı 

ile ilgili;

	 I.	 Küresel	simetriktir.

	 II.	 Son	enerji	düzeyinde	1	elektronu	vardır.

	 III.	 Son	orbitalinde	9	elektronu	vardır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

	 A)	Yalnız	III	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 			D)	II	ve	III												E)	I,	II	ve	III

12. X	 :	 1s2	 2s2	 2p6	 3s1

	 Y	:	1s2	2s2	2p6	4s1

	 Z	:	1s2	2s2	2p6	3s2	3p6	4s1

 Yu ka rı da elekt ron da ğı lım la rı ve ri len X, Y ve Z 

ele ment le ri ile il gi li;

	 I.	 De	ğer	lik	 elekt	ron	 sa	yı	la	rı	 eşit	tir.

	 II.	 Z'den	 bir	 elekt	ron	 ko	par	mak	 için	 ve	ril	me	si	 ge

re	ken	ener	ji,	X	 in	kin	den	azdır.

	 III.	 Y	uya	rıl	mış	 hal	de	dir.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 			D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III
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1. Dal	ga	bo	yu	nun	bi	ri	mi	(λ)	san	ti	met	re	ye	çev	ri	lir.
	 1A°	=	1.10–8	cm

	 6000	A°	=	6000.10–8	=	6.10–5	cm

	 c	=	λ.ν
	 eşit	li	ğin	de	de	ğer	ler	ye	ri	ne	ko	nu	lur	sa	fre	kans;

	 3.1010	cm/s	=	6.10–5cm.ν
 

.

. /

cm

cm s

6 10

3 10
5

10

–
o =

 

 ν	=	5.1014	s–1 =	5.1014	Hz  ola	rak	bu	lu	nur.
YANIT A

2. Dal	ga	hı	zı,	dal	ga	bo	yu	(λ)	ile	fre	kan	sın	(ν)	çar	pı	mı

na	denk	tir.	Bu	na	gö	re	dal	ga	nın	hı	zı:

	 Dal	ga	hı	zı	=	λ.ν
	 Dal	ga	hı	zı	=	0,7.4

	 Dal	ga	hı	zı	=	2,8	m/s’dir.

YANIT E

3. c	=	λ.ν

	 eşitliğinde	 verilenler	 yerine	 konulursa	dalga	boyu;

	 3.108	 =	λ.6.1010 

 
.

.

6 10

3 108

10m= 	 =	 5.10–3	m	olarak	hesaplanır.

	 	 	 	 1	m	 109	nm

	 	 	 5.10–3	m	 	 	 	 	 x	 	                         

	 x	 =	 5.10–3.109	=	5.106	 nm	bulunur.

 YANIT D

4. Bi	rim	le	rin	ay	nı	tür	den	ol	ma	sı	için	dal	ga	bo	yu	nun	bi

ri	mi	met	re	ye	çev	ri	lir.

	 1	nm											10–9 m

	 1.106	nm									X
	 ––––––––––––––––––
	 X	=	1.106.10–9	=	10–3 m

	 Daha	son	ra	
c

o
m

=

	 eşit	li	ğin	den	fre	kans	he	sap	la	nır.

 . / .
m

m s s
10

3 10 3 10
3

8
11 1

–
–o = =

	 fo	to	nun	ener	ji	si;

	 E	=	hν	for	mü	lün	den	bu	lu	nur.

	 E	=	6,63.10–34.3.1011

	 E	=	19,89.10–23	jo	ule	ola	rak	he	sap	la	nır.

 YANIT A

5. Ener	ji	dü	zey	le	rin	de	ki	elekt	ron	la	rın	ener	ji	si	ni	ve	ren

	 for	mül	kul	la	nı	lır.

 . .,
E

n

Z2 18 10–
n 2

18 2–
=

	 Z	=	1		ve		n	=	3		ola	rak	alın	dı	ğın	da

	 E3	= 
. .

, .
,

3

2 18 10 1
2 42 10

–
2

18
19

–
–=

^ h
  jo	ule	ola	rak	

	 he	sap	la	nır.

YA NIT B

6. Ön	ce	yük	sek	ener	ji	 dü	ze	yin	den	da	ha	dü	şük	ener	ji	

dü	ze	yi	ne	ge	çen	elekt	ro	nun	ya	yın	la	dı	ğı	ışı	nın	ener	ji

si	bu	lu	nur.	

 
, .

, .

, .

, . . , . .

E
n n

E

E

E joule bulunur

2 18 10 1 1

2 18 10
1
1

3
1

2 18 10
1
1

9
1

2 18 10
9
8 1 94 10

–

–

–

i d

18
2 2

18
2 2

18

18 18

–

–

–

– –

D

D

D

D

=

=

=

= =

f

d

c

p

n

m

	 E	=	hν		for	mü	lün	den	ya	rar	la	nı	la	rak

	 1,94.10–18	=	6,63.10–34.ν

 

, .

, .

6 63 10

1 94 10
34

18

–

–
o =

 ν	=	2,92.1015	Hz	ola	rak	fre	kans	he	sap	la	nır.

 c
o
m

= 		formülünden

 , . .

, .

.

2 92 10 3 10

2 92 10

3 10

15
8

15

8

m

m

=

= 

 λ	=	1,02.10–7	m	ola	rak	dal	ga	bo	yu	bu	lu	nur.

YANIT C
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7. İyon	laş	ma	da	 elekt	ron	 atom	dan	 ko	par.	 Bu	 du	rum	da	

ener	ji	dü	ze	yi	son	suz	(nd	=	∞	)	olur.

	 O	hâl	de;

	 En	= . . .

n

Z2 18 10–
2

18 2–
 for	mü	lün	den	ya	rar	la	nı	lır.

	 ∆E∞ =	
. . .2 18 10 3–

2

18 2–

3

^ h  
=	0

	 ∆E1
 =	

. . .

1

2 18 10 3– 18

2

2–

^
^

h
h  

=	–1,962.10–17	jo	ule

	 ∆E	=	∆E∞ –	∆E1	ol	du	ğun	dan

	 ∆E	=	0	–	(–1,962.10–17)	=	1,967.10–17	jo	ule	bu	lu	nur.

YA NIT D
8. Önce	 elektronun	 kopması	 için	 gereken	 enerjiyi	

hesaplayalım.	

	 ∆E	=	∆E∞	–	∆E1

 Bunun	için;

 En	= 
, . .

n

Z2 18 10–
2

18 2–
 for	mü	lün	den	ya	rar	la	nı	lır.

	 ∆E∞ =	
, . .2 18 10 4–

2

18 2–

3

^ h  
=	0

	 ∆E1
 =	

, . .

1

2 18 10 4– 18

2

2–

^
^

h
h  

=	–3,488.10–17	jo	ule

	 O	hâl	de	elekt	ro	nun	kopması	için	ge	re	ken	ener	ji:

	 ∆E	=	∆E∞ –	∆E1	=	0	–	(–3,488.10
–17)	

	 	 	 								=	3,488.10–17		jo	ule	dir.

	 Fo	to	nun	ener	ji	si	ise	E	=	hν  for	mü	lün	den	he	sap	la	nır.

	 E	=	6,626.10–34	.	6.1016	=	3,975.10–17
 jo	ule

	 Buna	 göre,	 fo	ton	dan	 elekt	ro	na	 ak	ta	rı	lan	 ener	ji	nin	

faz	la	sı	ki	ne	tik	ener	ji	ye	dö	nü	şür.
	 Ek	=	3,975.10

–17	–	3,488.10–17	=	4,87.10–18	jo	ule	dir.

YA NIT E
9. v = 2.106 m/s

m = 9.10–31kg

h = 6.10 –34 kg. m2/s

verilen değerler

De Broglie eşitliğinde

yerine yazılıp λ hesaplanır.

 
. . . .

. .

. .

m v
h

kg ms

kg m s

m bulunur

9 10 2 10

6 10

3
1 10

31 6 1

34 2 1

9

– –

– –

–

m

m

= =

=

 c
m

o = 	for	mü	lün	de	c	ye	ri	ne	elekt	ro	nun	hı	zı	alınır	sa

 

.

.

m

ms

3
1 10

2 10
9

6 1

–

–
o =

 ν  =	6.1015	s–1	(Hz)
YA NIT E

10. Elekt	ro	nun	 fre	kan	sı	 bi	lin	di	ğin	den	bu	na	 kar	şı	 ge	len	

dal	ga	bo	yu;

 c
m

o =
 
eşit	li	ğin	den	 bu	lu	nur.	 An	cak	 c	 ye	ri	ne	 elek 

 
	 t	ro	nun	hı	zı	alın	ma	lı	dır.

 v
o
m

=

	 1,5.1017	s–1	=	 v
m

	 v	=	1,5.1017	λ

	 Bu	lu	nan	v	de	ğe	ri	De	Brog	lie	eşit	li	ğin	de	ye	ri	ne	ya	zı	lır	sa
 

. . . , .

, .

. . , .

, .

m v
h

9 10 1 5 10

6 63 10

9 10 1 5 10

6 63 10

31 17

34

2
31 17

34

–

–

–

–

m

m

m = =

=

 

 

 

 

 λ ≅	7.10–11 m  ola	rak	dal	ga	bo	yu	he	sap	la	nır.

	 v	=	1,5.1017. λ   ola	rak	bu	lun	muş	tu	λ	ye	ri	ne	yu	ka	rı	da	

bu	lu	nan	de	ğe	ri	ya	zı	lır.
	 v	=	1,5.1017.7.10–11

 v	≅	1,05.107	m/s		ola	rak	hız	he	sap	la	nır.

YANIT C

11. • 29Cu	atomunun	temel	haldeki	elektron	dağılımı;	

1s22s22p63s23p64s13d10	 şeklindedir.	 Son	 orbitali	

tam	dolu	olduğundan	küresel	simetriktir.	

	 •	 Son	enerji	düzeyinde	(4.	enerji	düzeyi)	1	elekt

ron	bulunur.	

	 •	 Son	orbitalinde	10	elektron	vardır.

 YANIT B

12.	 •	 Bir	ato	mun	de	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	sı	en	dış	ener	ji	

dü	ze	yin	de	ki	top	lam	elekt	ron	sa	yı	sı	dır.	X,	Y	ve	Z	

ele	ment	le	ri	nin	en	dış	ener	ji	dü	ze	yin	de	ki	elekt	ron	

sa	yı	la	rı	 1	 e	 eşit	 ol	du	ğun	dan,	 de	ğer	lik	 elekt	ron	

sa	yı	la	rı	eşit	tir.

	 •	 Ça	pı	bü	yük	olan	atom	dan	bir	elekt	ron	ko	par	mak	

da	ha	ko	lay	dır.	Z’nin	yö	rün	ge	sa	yı	sı,	X’in	kin	den	

faz	la	ol	du	ğun	dan	Z’nin	 	ça	pı	X’in	kin	den	bü	yük

tür.	 Do	la	yı	sıy	la	 Z’den	 bir	 elekt	ron	 ko	par	mak	

da	ha	ko	lay	dır	ve	bir	elekt	ron	ko	par	mak	için	Z’ye	

da	ha	az	ener	ji	ve	ril	me	si	ge	re	kir.	

	 •	 Uya	rıl	mış	hal,	nötr	bir	ato	mun	en	dış	ener	ji	se	vi

ye	sin	de	ki	 elekt	ron	la	rın	dan	 bi	ri	nin	 da	ha	 yük	sek	

bir	ener	ji	se	vi	ye	si	ne	ta	şın	mış	ha	li	dir.	Do	la	yı	sıy	la	

Y	uya	rıl	mış	hal	de	dir.	

YA NIT E
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1. Aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

	 A)	 Ay	nı	 elekt	rik	le	 yük	lü	 ci	sim	ler	 bir	bi	ri	ni	 iter.

	 B)	 Fark	lı	 elekt	rik	le	 yük	lü	 ci	sim	ler	 bir	bi	ri	ni	 çe	ker.

	 C)	 Elekt	rik	le	 yük	lü	 iki	 ci	sim	 ara	sın	da	ki	 it	me	 ve	ya	

çek	me	kuv	ve	ti	 yü	kün	mik	ta	rı	na	bağ	lı	 de	ğil	dir.

	 D)	 Elekt	rik	 yük	le	ri	 par	ça	cık	lar	 ha	lin	de	 ta	şı	nır.

	 E)	 Bir	 ci	sim	de	ki	 po	zi	tif	 ve	 ne	ga	tif	 elekt	rik	 yük	le	ri	

bir	bi	ri	ne	eşit	se	 ci	sim	nötr	 olur.

2. Elekt rik yü kü ile il gi li;

	 I.	 Yü	nlü	 ku	ma	şa	 sür	tü	len	 ebo	nit	 çu	buk	 (–)	 elekt

rik	le,	 ipek	 ku	ma	şa	 sür	tü	len	 cam	 çu	buk	 (+)	

elekt	rik	le	 yük	le	nir.

	 II.	 Atom	da	 hem	 (+)	 hem	 de	 (–)	 yük	lü	 ta	ne	cik	ler	

var	dır.

	 III.	 Ay	nı	 yük	lü	 ta	ne	cik	ler	 bir	bi	ri	ni	 çe	ker	 fark	lı	 yük	lü	

ta	ne	cik	ler	 bir	bi	ri	ni	 iter.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 				D)	I	ve	II	 E)	I,	II	ve	III

3. Ka tot ışın la rı ile il gi li;

 I.	 Ne	ga	tif	 yük	lü	dür	.

	 II.	 Tüp	te	ki	 ga	zın	 cin	si	ne	bağ	lı	 de	ğil	dir	.

	 III.	 Elekt	rik	sel	 ve	man	ye	tik	 alan	da	 sa	par	.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 			D)	II	ve	III									E)	I,	II	ve	III

4. Kanal ışınları ile ilgili;

	 I.	 Pozitif	 yüklüdür.

	 II.	 Özellikleri	 tüpteki	 gazın	 cinsine	bağlı	 değildir.

	 III.	 Elektriksel	 ve	manyetik	 alanda	 sapar.

 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 		D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

5. I.	 Dal	ton

	 II.	 Rut	her	ford

	 III.	 Bohr

 Yu ka rı da ki atom mo del le rin den han gi le rin de or

bi tal kav ra mı yok tur?

 

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 			D)	I	ve	III													E)	I,	II	ve	III

6.	 I.	 Bir	 ato	mun	 küt	le	si	nin	 çok	 bü	yük	 bir	 kıs	mı	 ve	

po	zi	tif	 yü	kün	 ta	ma	mı	 çe	kir	dek	 adı	 ve	ri	len	 çok	

kü	çük	bir	 böl	ge	de	 yo	ğun	la	şır.

	 II.	 Ato	mun	bü	yük	bir	 kıs	mı	 boş	luk	tan	 iba	ret	tir.

	 III.	 Çe	kir	de	ğin	dı	şın	da,	çe	kir	dek	yü	kü	ne	eşit	sa	yı	da	

elekt	ron	bu	lu	nur.

 Yu ka rı da ve ri len yar gı lar han gi bi lim ada mı nın 

atom mo de li ne ait tir?

	 A)	Dal	ton	 	 	 B)	Thom	son

	 C)	Rut	her	ford	 	 D)	Bohr

	 	 	 E)	He	isen	berg

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si Bohr atom mo de li nin 

var sa yım la rın dan bi ri de ğil dir?

	 A)	 Elekt	ron	lar	 sa	de	ce	 bel	li	 kü	re	sel	 yö	rün	ge	ler	de	

bu	lu	na	bi	lir.

	 B)	 Her	 yö	rün	ge	nin	 bel	li	 bir	 ener	ji	si	 var	dır.

	 C)	 Elekt	ron	lar	 çe	kir	dek	 et	ra	fın	da	ki	 yö	rün	ge	ler	de	

da	ire	sel	 ola	rak	ha	re	ket	 eder	.

	 D)	 Bir	elekt	ron	yük	sek	ener	ji	dü	ze	yin	den	da	ha	dü

şük	bir	ener	ji	dü	ze	yi	ne	geç	ti	ğin	de	bel	li	mik	tar	da	

ener	ji	 ya	yın	lar.

	 E)	 Çe	kir	de	ğe	en	ya	kın	olan	yö	rün	ge	nin	ener	ji	si	en	

yük	sek	tir.
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8. Millikan yağ damlası deneyinde,

	 I.	 Elektronun	 yükü

	 II.	 Elektronun	 kütlesi

	 III.	 Protonun	 kütlesi

 niceliklerinden hangilerini bulmuştur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 			D)	I	ve	III											E)	I,	II	ve III

9. Aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

	 A)	 Ener	ji	nin,	 elekt	ro	man	ye	tik	 dal	ga	lar	 ha	lin	de	 ya

yıl	ma	sı	 ve	 iler	le	me	si	 elekt	ro	man	ye	tik	 ışı	ma	

ola	rak	ad	lan	dı	rı	lır.	

	 B)	 Elekt	ro	man	ye	tik	 dal	ga	la	rın	 boş	luk	ta	ki	 hı	zı	 ışık	

hı	zı	na	eşit	tir.

	 C)	 X	–	ışın	la	rı,	rad	yo	dal	ga	la	rı,	gö	rü	nür	ışık,	elekt

ro	man	ye	tik	 ışı	ma	lar	dır.

	 D)	 Bir	 dal	ga	nın	 gen	li	ği,	 be	lir	li	 bir	 nok	ta	dan	 bir	 sa

ni	ye	de	ge	çen	dal	ga	 sa	yı	sı	dır.

	 E)	 Dal	ga	lar	 boş	luk	ta	 doğ	ru	sal	 ola	rak	 ya	yı	lır	lar.

10. Dal ga bo yu 600 nm olan tu run cu ışı ğın, fre kan sı 

kaç s–1 dir?

 (c	=	3.1010	cm/s)

	 A)	2.1012	 B)	5.1012	 	 C)	2.1014

	 	 	 				D)	5.1014	 E)	5.1016

11. Dalga boyu 180 nm olan bir fotonun enerjisi  kaç 

joule'dur?

	 (c	=	3.108	m/s,		h	=	6.10–34	J.s)

	 A)	1.1014	 B)	2.1012	 	 C)	2.10–12

	 	 	 			D)	1.10–18												E)	3.10–21

12. Hı zı 2,21.106 m.s–1 olan bir elekt ro nun oluş tur du

ğu dal ga nın dal ga bo yu kaç na no met re dir?

	 (me ≅	9.10
–31	kg,		h	=	6,63.10–34	kg.m2s–1)

	 A)	
1
9
	 B)	

1
3
	 C)	

10
3
	 D)	

102

9
	 E)	

102

3

13. 4s or bi ta lin de ki bir elekt ro nun ku an tum sa yı la rı 

aşa ğı da ki ler den han gi si ola bi lir?

    n  l ml                      

	 A)	 	 4	 0	 0

	 B)	 	 3	 0	 0

	 C)	 	 4	 0	 1

	 D)	 	 4	 1	 0

	 E)	 	 3	 1	 1

14. Açı sal momentum ku an tum sa yı sı l = 0 olan or

bi tal türü aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	s	or	bi	ta	li	 	 	 B)	p	or	bi	ta	li

	 C)	d	or	bi	ta	li	 	 	 D)	f	or	bi	ta	li

	 	 	 E)	g	or	bi	ta	li

15. Hı zı 2,21.107 m/s olan bir elekt ro na ait dal ga nın 

fre kan sı kaç Hz dir?

 (h	=	6,63.10–34	kg	m2/s,	me	=	9.10
31	kg)

	 A)	 6,63.1016	 	 B)	2,21.1017

 C)	 6,63.1017	 	 D)	2,21.1018

   E)	6,63.1018
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1. Elekt ro man ye tik spekt rum da yer alan gö rü nür 

böl ge ışın la rı ile il gi li,

 I.	 Dal	ga	boy	la	rı	 380nm	–	760nm	ara	sın	da	dır.

	 II.	 Be	yaz	ışık	priz	ma	dan	ge	çi	ri	lir	se	renk	le	re	ay	rı	lır.

	 III.	 Kır	mı	zı	ışık	en	uzun	dal	ga	bo	yu	na	ve	en	dü	şük	

fre	kan	sa	 sa	hip	tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	nız	II	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 		D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

2. Fo to elekt rik olay ile il gi li;

	 I.	 Bir	me	tal	yü	ze	yi	ne	dü	şü	rü	len	ışın	 ile,	me	tal	den	

elekt	ron	la	rın	 fır	la	tıl	ma	sı	 ola	yı	dır.

	 II.	 Fo	to	elekt	rik	olay	dal	ga	mo	de	li	 ile	açık	la	na	maz.

	 III.	 Işı	ğın	 ta	ne	cik	li	 ya	pı	da	 ol	du	ğu	nu	 gös	te	ren	 bir	

olay	dır.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 		D)	II	ve	III	 E)	I,	II	ve	III

3. Rut her ford atom mo de li ne gö re,

 I.	 Po	zi	tif	 yük	ler	 çe	kir	dek	te	 top	lan	mış	tır.

	 II.	 Elekt	ron	lar	 çe	kir	dek	 çev	re	sin	de	do	la	nır	lar.

	 III.	 Atom	lar	 içi	 do	lu	 yük	süz	mik	ros	ko	pik	 kü	re	ler	dir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 			D)	II	ve	III											E)	I,	II	ve	III

4. Hı zı v, küt le si m olan bir ta ne ci ğe eş lik eden  

De Brog lie dal ga sı nın bo yu λ = 
3mc
5h  olduğuna 

göre, v hı zı aşa ğı da ki ler den han gi si ne eşit tir?

 (c;	ışık	hı	zı	dır.)

	 A)	 Sc	 B)	Qc	 C)	hc	 D)	ac	 E)	nc

5. 300 m/s hız la ha re ket eden 100 gram lık bir to pun 

yap tı ğı De Brog lie dal ga bo yu kaç met re dir?

 (h	=	6.10–34	kg.m2/s)

	 A)	1.10–36	 B)	2.10–36	 	 C)	2.10–35

	 	 	 			D)	3.10–35	 E)	2.10–34

6. 3p alt kat ma nın da ki or bi tal le re kar şı lık ge len ku

an tum sa yı la rı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)	+2,	0,	–2	 B)	+1,	0,	–1		 C)	0,	+1,	+2

	 	 	 D)	+3,	0,	–3											E)	+1,	+2,	+3

7. Elekt ron la rın or bi tal le re da ğı lı mı ile il gi li;

 I.	 Ön	ce	 yük	sek	ener	ji	li	 or	bi	tal	le	re	 yer	le	şir	ler.

	 II.	 Ay	nı	 ener	ji	 dü	ze	yin	de	ki	 px	 ,	 py	 ve	 pz	 or	bi	tal	le

rin	den	 her	 za	man	 ön	ce	lik	le	 px	 or	bi	ta	li	ne	 yer	le

şir	ler.

	 III.	 Ay	nı	 ener	ji	 dü	ze	yin	de	ki	 px	 ,	 py	 ve	 pz	 or	bi	tal	le

rin	den	bi	ri	 boş	ken	di	ğe	ri	 ta	m	do	lu	 ola	maz.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 			D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

8. Hid ro je nin Bal mer se ri sin de n = 4'ten n = 2’ye 

olan elekt ron ge çi şi ni tem sil eden spekt rum çiz

gi si nin dal ga bo yu kaç met re dir?

 (c	=	3.108	m/s,	h	=	6.1034	kg	m2/s,	A	=	2.10–18)

	 A)	 2,18.10–10		 	 B)	4,8.10–10

 C)	 2,18.10–9	 	 	 D)	4,8.10–8

           E)	4,8.10–7
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9. l = 1 değerine sahip orbitaller için;

	 I.	 p	 or	bi	tal	le	ri	dir.

	 II.	 Her	 ener	ji	 se	vi	ye	sin	de	3	 ta	ne	dir.

	 III.	 Or	bi	tal	deki	 elekt	ron	la	rın	 da	ğı	lı	mı	 her	 zaman 

kü	re	sel	 si	met	rik	tir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III		 C)	I	ve	II

	 	 	 			D)	II	ve	III								E)	I,	II	ve	III

10. Aşağıda verilen kuantum takımlarından hangisi

nin aynı atoma ait olması mümkün değildir?

   n    l ml                       
	 A)	 	 1	 	 0	 	 0
	 B)	 	 2	 	 0	 –1
	 C)	 	 3	 	 2	 +1
	 D)	 	 3	 	 2	 +2

	 E)	 	 4	 	 3	 –2

11. n = 3 olan temel enerji düzeyinde magnetik ku

antum sayısı (ml) değeri 0 olan en fazla kaç 

elektron bulunabilir?

	 A)	4	 B)	6	 C)	8	 D)	10	 E)	14

12. Değerlik elektronlarından birinin kuantum sayı

ları 

	 n	=	3,						l	=	1,						ml	=	0,					ms	=	+	P
 olan atomun atom numarası aşağıdakilerden 

hangisi olamaz?

	 A)	11	 B)	13	 C)	14	 D)	16	 E)	17

13. +2 yük lü iyo nu nun elekt ron dü ze ni 3d6 ile son la

nan X ato mu nun s, p ve d or bi tal le rin de ki top lam 

elekt ron sa yı sı aşağıdakilerden hangisinde doğ

ru olarak ve ril miş tir?

     s	 	 	     p       d	 	 	

	 A)	 	 8	 14	 4

	 B)	 	 6	 12	 6

	 C)	 	 7	 12	 4

	 D)	 	 8	 14	 2

	 E)	 	 8	 12	 6

14. Mn2+	iyo	nun	da	23	elekt	ron,	30	nöt	ron	var	dır.

 Bu na gö re, Mn7+ de ki pro ton (p), elekt ron (e) ve 

nöt ron (n) sa yı sı için aşa ğı da ki ler den han gi si 

doğ ru dur?

    p   	 	 e	 	     n  

	 A)	 	 25		 	 	 	 14	 	 30

	 B)	 	 21		 	 	 	 16	 	 28	

	 C)	 	 18		 	 	 	 25	 	 30

	 D)	 	 23		 	 	 	 18	 	 25

	 E)	 	 25		 	 	 	 18	 	 30	

15. 9 tam, 6 ya rı do lu or bi ta li bu lu nan X ele men ti ile 

il gi li;

 I.	 Uya	rıl	mış	 atom	dur.

	 II.	 Elektron	dağılımı	kü	re	sel	si	met	ri	özel	li	ği	gös	ter

mez.

	 III.	 Ay	nı	ele	ment	le	 fark	lı	 for	mül	le	re	sa	hip	bi	le	şik	ler	

oluş	tu	ra	bi	lir.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

 A)	Yal	nız	III	 B)	I	ve	II	 	 C)	I	ve	III

	 	 	 			D)	II	ve	III										E)	I,	II	ve	III
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1. Bir atomda baş kuantum sayısı (n) 3 ve açısal 

momentum kuantum sayısı (l) 2 olan orbitallerde 

en çok kaç tane elektron bulunabilir?

	 A)	10	 B)	8	 C)	6	 D)	4	 E)	2

(2017–LYS-2)

2. 3,01x1022 tane izotopuyla ilgili,

	 I.	 Aynı	sayıda	proton	ve	nötron	içerir.

	 II.	 0,05	mol	atomdur.

	 III.	 0,60	gramdır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

 (Avogadro	sabiti	:	6,02	x	1023)

	 A)	Yalnız	I		 B)	Yalnız	II			 C)	I	ve	II	

	 	 										D)	II	ve	III												E)	I,	II	ve	III

(2016–LYS-2)

3. 7N element atomunun elektron dizilimi ve elekt

ronların orbitallere dağılımıyla ilgili,

	 I.	 1s	ve	2s	orbitallerinde	ikişer	elektron	bulunur.

	 II.	 2px,	2py	ve	2pz	orbitallerinde	birer	elektron	bu

lunur.

	 III.	 2s	ve	2p	orbitallerinin	enerji	düzeyleri	aynıdır.

	 IV.	Enerji	düzeyi	en	düşük	olan	orbital	1s	orbitalidir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

	 A)	I	ve	III		 B)	II	ve	III		 	 C)	III	ve	IV	

	 	 	 D)	I,	II	ve	III												E)	I,	II	ve	IV

(2016–LYS-2)

4. Kuantum sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangi

si yanlıştır?

	 A)	 Baş	kuantum	sayısı	(n)	sıfırdan	büyük	tam	sayı

lardır.	

	 B)	 Açısal	momentum	kuantum	sayısının	(l)	alabile
ceği	en	küçük	sayısal	değer	1’dir.

	 C)	 Açısal	momentum	kuantum	sayısı	(l)	orbital	tipi
ni	verir.

	 D)	 Manyetik	kuantum	sayısı	ml,	açısal	momentum	ku
antum	sayısına	(l)	bağlı	olup	orbital	sayısını	verir.

	 E)	 Spin	kuantum	sayısı	(ms)	+1/2	ve	–1/2	değerle

rini	alır.

(2015–LYS-2)

5.	 Kuantum	kuramının	gelişmesinde	katkısı	olan	bazı	

bilim	 insanları	ve	yaptıkları	çalışmalar	aşağıda	eş

leştirilmiştir.

  					Bilim	insanı					 			Yaptığı	çalışma					

	 I.	 Niels	Bohr		 Fotoelektrik	olay

	 II.	 Luis	de	Broglie	 Dalgatanecik	ikiliği

	 III.	 Werner	Heisenberg	 Belirsizlik	ilkesi

	 IV.	Ernest	Rutherford	 Alfa	taneciği	saçılması

 Buna göre, yukarıdaki eşleştirmelerden hangile

ri doğrudur?

	 A)	I	ve	III		 B)	II	ve	III		 	 C)	I,	II	ve	IV	

	 	 						D)	I,	III	ve	IV									E)	II,	III	ve	IV

(2014–LYS)

6. Aşağıda elektron dağılımı verilen atomlardan 

hangisi uyarılmış hâldedir?

 A)	4Be:1s
2		2s1		2p1	 B)	6C:	1s

2		2s2		2p2

	 C)	7N:	1s
2		2s2		2p3	 D)	8O:	1s

2		2s2		2p4

	 	 	 E)	9F:	1s
2		2s2		2p5

(2014–LYS)

7. n = 4  ve  ml = –2 kuantum sayılarına sahip bir 

elektronla ilgili,

	 I.	 Elektronun	baş	 kuantum	sayısı	 4’tür.

	 II.	 Elektron	d	orbitalinde	bulunabilir.

	 III.	 Elektron	p	orbitalinde	bulunabilir.

	 IV.	Elektron	 için	ms	=	+P	 veya	–P	 olabilir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

	 A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 	 C)	III	ve	IV

	 	 	 	D)	I,	II	ve	III								E)	I,	II	ve	IV

(2013–LYS)
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8. Verilen	 bir	 molekülün	 bozunmasını	 sağlayan	 en	

uzun	dalga	boylu	ışımanın	dalga	boyu	221	nm’dir.

 Bu ışığın bir fotonunun enerjisi kaç jouledür?

  Plack	sabiti	(h)	=	6,63x10–34	j.s,

 (ışık	hızı	(c)	=	3,0.108	m/s,	1nm	=	1,0x10–9	m)
	 A)	3,0	x	10–25		 B)	9,0	x	10–19

		 C)	1,0	x	10–17		 D)	1,0	x	1017

		 	 	 		E)	9,0x1019

(2012–LYS)

9. Bir element atomunun, baş kuantum sayısı  

n = 3 açısal momentum kuantum sayısı l = 2 olan 

orbitalinin türü ve manyetik kuantum sayısı (ml) 

aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş

tir?

  Orbital	türü	 	ml   _________       ____

	 A)	 	 s	 	 	 0

	 B)		 p	 	 	0

	 C)		 p	 	 –1,	0,	+1

	 D)		 d	 	 –2,	–1,	0,	+1,	+2

	 E)		 f	 	 –3,	–2,	–1,	0,	+1,	+2,	+3

(2012–LYS)

10. Atom ku ra mı na gö re, baş ku an tum sa yı sı (n) ile 

il gi li aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

	 A)	 n2	nin	 sa	yı	sal	 de	ğe	ri,	 n	ener	ji	 dü	ze	yin	de	ki	 top

lam	or	bi	tal	 sa	yı	sı	nı	 ve	rir.

	 B)	 2n2	nin	sa	yı	sal	de	ğe	ri,	n	ener	ji	dü	ze	yin	de	bu	lu

na	bi	le	cek	en	 faz	la	 elekt	ron	 sa	yı	sı	nı	 ve	rir.

	 C)	 n	=	 1	 ener	ji	 dü	ze	yin	de	en	 faz	la	 2	 elekt	ron	 bu

lu	nur.

	 D)	 Baş	 ku	an	tum	 sa	yı	sı,	 te	mel	 ener	ji	 dü	ze	yi	ni	 be

lir	tir	 ve	 sı	fır	dan	bü	yük	 tam	sa	yı	dır.

	 E)	 n	 =	 3	 ener	ji	 dü	ze	yin	de	 top	lam	 elekt	ron	 sa	yı	sı	

en	 faz	la	 22’dir.

(2011–LYS)

11. Tab	lo	da,	X,	Y,	Z,	Q	ele	ment	atom	la	rı	nın	tüm	elekt

ron	la	rıy	la	il	gi	li	bil	gi	ler	ve	ril	miş	tir.

 

Element
atomu

X

Y

Z

Q

n = 1

1

2

2

2

n = 2

0

4

6

7

Baş kuantum sayılarındaki
(n lerdeki) toplam elektron sayısı 

 Bu na gö re X, Y, Z, Q ile il gi li aşa ğı da ki ler den 

han gi si yan lış tır?

	 A)	 X	ele	ment	ato	mu	nun	bir	elekt	ro	nu	var	dır	ve	1s	

or	bi	ta	lin	de	dir.

	 B)	 Y,	Z,	Q	ele	ment	atom	la	rı	nın	s	ve	p	ol	mak	üze

re	 iki	 tür	 or	bitali	 var	dır.

	 C)	 Y,	 Z,	 Q	 element	 atom	larının	 baş	 kuan	tum	 sa

yısı	 1	 olan	or	bital	leri	 tam	doludur.

	 D)	 Q	 element	 atomu	 bir	 elekt	ron	 vererek	 soy	gaz	

elekt	ron	düzenine	ulaşır.

	 E)	 X	ve	Y	element	leri	YX4	bileşiğini	yapar.

(2009 - ÖSS Fen-1)

12. Aşa ğı da elekt ron di zi liş le ri ve ri len ele ment atom la

rın dan han gi si nin de ğer lik elekt ron sa yı sı yan lış

tır?

	 	 Ele	ment	 Elekt	ron	 	 De	ğer	lik

   ato mu  	 	 	 di	zi	li	şi	 	 	   elekt	ron	 sa	yı	sı

	 A)	 	 1H	 1s1  1

	 B)	 	 3Li	 1s2	 2s1	 	 3

	 C)	 	 6C	 1s2	 2s2	 2p2	 4

	 D)	 	 7N	 1s2	 2s2	 2p3	 5

	 E)	 	 10Ne	 1s2	 2s2	 2p6 8

(2008 - ÖSS Fen-1)
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 PERİYODİK SİSTEM
 Ele	ment	ler	atom	nu	ma	ra	la	rı	nın	ar	tı	şı	na	gö	re	art	 arda	sı	ra	la	nır	ken	ben	zer	özel	lik	te	olan	la	rın	alt	 al	ta	ge	ti	ril	me	siy

le	 oluş	tu	ru	lan	 tab	lo	ya	 (pe	ri	yo	dik	 tab	lo)	pe ri yo dik sis tem	 de	nir.

Elekt	ron	la	rın	or	bi	tal	le	ri	dol	dur	ma	sı	ra	sı	ile	pe	ri	yo	dik	çi	zel	ge	de	ele	ment	le	rin	pe	ri	yot	la	rı	dol	dur	ma	sı	ra	la	rı	ay	nı	dır.

Bilgi Kutusu

Aktinitler

Lantanitler

İç geçiş elementleri

f bloğu

d
bloğu

s 
bl

oğ
u

Periyot

Geçiş metalleri

P
er

iy
ot

 n
um

ar
as

ı

1

2

3

4

5

6

7

1

2
IA

IIA

3
IIB

4
IVB

5
VB

6
VIB

7
VIIB

8 9 10
VIIIB

11
IB

12
IIB

13
IIIA

14
IVA

15
VA

16
VIA

17
VIIA

G
ru

p

18
VIIIA

p
bloğu

Pe	ri	yo	dik	 cet	vel	de	pe	ri	yot	 ve	grup	lar

 PE Rİ YO DİK CET VEL DE Kİ BA ZI GRUP LA RIN ÖZEL LİK LE Rİ

 Al ka li Me tal ler
★	 1A	gru	bu	ele	ment	le	ri	dir		(H	ha	riç).	1A	gru	bu	nun	1.	pe	ri	yo	dun	da	bu	lu	nan	hid	ro	jen,	bir	me	tal	de	ğil	ame	tal	dir.	An	cak	

sa	de	ce	1	elekt	ro	na	sa	hip	ol	du	ğu	için	pe	ri	yo	dik	çi	zel	ge	nin	1A	gru	bun	da	yer	alır.

★	 Li,	Na,	K,	Rb,	Cs	ve	Fr	ele	ment	le	rin	den	olu	şur	.

★	 Me	tal	özel	li	ği	gös	te	rir	ler.

★	 s	blo	ku	ele	ment	le	ri	dir.	Elekt	ron	di	zi	li	şin	de	son	or	bi	ta	lleri	s1	ile	son	la	nır.

★	 De	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	la	rı	1	dir.

★	 Bi	le	şik	le	rin	de	sa	de	ce	(+1)	de	ğer	lik	alır	.

★	 Ametallerle	iyo	nik	bi	le	şik	oluş	tu	rur	lar.

★	 En	ak	tif	me	tal	ler	dir.	Bu	ne	den	le	bi	le	şik	oluş	tur	ma	ve	tep	ki	me	ye	gir	me	eği	lim	le	ri	ol	duk	ça	faz	la	dır.



MODERN ATOM TEORİSİ

K
İM

YA

42

★	 Kü	re	sel	si	met	rik	tir	ler.

★	 Do	ğa	da	bi	le	şik	le	ri	ha	lin	de	bu	lu	nur	lar.	Serbest	halde	bulunmazlar.

★	 Bü	tün	bi	le	şik	le	ri	su	da	iyi	çö	zü	nür.

★	 Su	ile	tep	ki	me	le	rin	den	hid	ro	jen	ga	zı	(H2)	açı	ğa	çı	ka	rır	lar.

 Ör ne ğin;

	 Na	+	H2O	→	Na	OH	+	P H2

★	 Asit	ler	le	tep	ki	me	le	rin	den	hid	ro	jen	ga	zı	(H2)	açı	ğa	çı	ka	rır	lar.

 Ör ne ğin;

	 Na	+	HCl	→	NaCl	+	PH2

★	 Ele	men	tel	 hal	de	ato	mik	 ya	pı	lı	dır	lar.

★	 Ok	sit	le	ri	nin	su	lu	çö	zel	ti	le	ri	ba	zik	özel	lik	gös	te	rir	ve	su	ile	baz	oluştururlar.

 Ör ne ğin;

 Na 2O	+	H2O	→	 2	Na	OH

★	 Grup	ta	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	inil	dik	çe	eri	me	nok	ta	la	rı	dü	şer.

★	 Hid	rok	sit	le	ri	kuv	vet	li	baz	dır	ve	baz	lık	kuv	vet	i	grup	lar	da	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	gi	dil	dik	çe	ar	tar.

★	 Bu	lun	duk	la	rı	pe	ri	yot	ta	atom	hac	mi	en	bü	yük,	iyon	laş	ma	ener	ji	si	en	kü	çük	olan	ele	ment	ler	dir.

 Top rak Al ka li Me tal ler
★	 2.	pe	ri	yot	tan	baş	lar	.	

★	 2A	gru	bu	ele	ment	le	ri	dir	.

★	 Be,	Mg,	Ca,	Sr,	Ba	ve	Ra	ele	ment	le	rin	den	olu	şur	.

★	 Me	tal	özel	li	ği	gös	te	rir	ler.

★	 De	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	la	rı	2	dir.

★	 Bi	le	şik	le	rin	de	sa	de	ce	(+2)	de	ğer	lik	alır	lar.

★	 s	blo	ku	ele	ment	le	ri	dir.	Elekt	ron	da	ğı	lım	la	rı	s2	or	bi	ta	li	ile	son	la	nır	ve	kü	re	sel	si	met	ri	gös	te	rir	ler.

★	 Ametallerle	iyo	nik	bi	le	şik	oluş	tu	rur	lar.

★	 Ak	tif	me	tal	ler	dir.	Bu	ne	den	le	do	ğa	da	bi	le	şik	le	ri	ha	lin	de	bu	lu	nur	lar.

★	 Su	ile	tep	ki	me	le	rin	den	hid	ro	jen	ga	zı	(H2)	açı	ğa	çı	ka	rır	lar.	Berilyum	bu	tepkimeyi	vermez.

 Ör ne ğin;

	 Ca	+	2H2O	→	Ca(OH)2	+	H2
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★	 Asit	ler	le	tep	ki	me	le	rin	den	hid	ro	jen	ga	zı	(H2)	açı	ğa	çı	ka	rır	lar.

 Ör ne ğin;

	 Ca	+	2HCl	→	CaCl2	 +	H2

★	 Ok	sit	le	ri	nin	su	lu	çö	zel	ti	le	ri	ba	zik	özel	lik	gös	te	rir.	Çün	kü	su	ile	baz	oluş	tu	rur	lar.

 Ör ne ğin;

	 CaO	+	H2O	→	Ca(OH)2

★	 Ele	men	tel	hal	de	ato	mik	ya	pı	lı	dır	lar.

 Top rak Me tal le ri
★	 3A	grubu	elementleridir.

★	 B,	Al,	Ge,	In,	Tl	elementlerinden	oluşur.

★	 2.	pe	ri	yot	tan	baş	lar	lar.	

★		 İlk	ele	men	ti	olan	bor	(B)	ya	rı	me	tal,	di	ğer	le	ri	me	tal	dir.

★	 De	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	la	rı	3’tür.

★	 Bi	le	şik	le	rin	de	(+3)	de	ğer	lik	alır	lar.

★	 Ametallerle	iyo	nik	bi	le	şik	oluş	tu	rur	lar	(Bor	ge	nel	lik	le	ko	va	lent	ya	pı	da	bi	le	şik	oluş	tu	rur.)

★	 Elekt	ron	da	ğı	lım	la	rı	p1	or	bi	ta	li	ile	son	la	nır.	p	blo	ku	ele	ment	le	ri	dir.

★	 Ok	sit	le	ri	ge	nel	lik	le	su	da	çö	zün	mez.	

★	 Al	elementi	amfoter	özellik	gösterir.	Hem	asitlerle	hem	de	bazlarla	tepkime	verip	H2	gazı	açığa	çıkarır.

★	 Asit	ler	le	tep	ki	me	le	rin	den	hid	ro	jen	ga	zı	(H2)	açı	ğa	çı	ka	rır	lar.

 Ha lo jen ler
★	 2.	pe	ri	yot	tan	baş	lar	.

★	 7A	gru	bu	ele	ment	le	ri	dir	ler.

★	 F,	Cl,	Br,	I	ve	At	ele	ment	le	rin	den	olu	şur	lar.

★	 Ame	tal	özel	li	ği	gös	te	rir	ler.

★	 De	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	la	rı	7	dir.

★	 Bi	le	şik	le	rin	de	(–1)	ile	(+7)	ara	sın	da	de	ği	şen	de	ğer	lik	le	ri	ala	bi	lir	ler.	Flor	(F)	ele	men	ti	ise	sa	de	ce	(–1)	de	ğer	lik	alır.

★	 Hem	iyo	nik	hem	de	ko	va	lent	bağ	lı	bi	le	şik	oluş	tu	rur	lar.

★	 Elekt	ron	di	zi	li	şin	de	son	or	bi	ta	li	p5	ile	son	la	nır.	

★		 p	blo	ku	ele	ment	le	ri	dir.	
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★	 En	ak	tif	ame	tal	ler	dir.	Aktiflikleri	F	>	Cl	>	Br	>	I	şeklindedir.

★	 Oda	ko	şul	la	rın	da	flor	(F)	ve	klor	(Cl)	gaz,	brom	(Br)	sı	vı,	iyot	(I)	ise	ka	tı	hal	de	dir.

★	 Oda	ko	şul	la	rın	da	iki	atom	lu	(di	ato	mik)	mo	le	kül	ler	ha	lin	de	(F2,	Cl2,	Br2	...)	ve	ya	bi	le	şik	le	ri	ha	lin	de	bu	lu	nur	lar.

★	 Hid	ro	jen	li	bi	le	şik	le	ri	asit	özel	li	ği	gös	te	rir.	(HCl,	HBr	...)	Asit	lik	özel	li	ği	grup	ta	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	inil	dik	çe	ar	tar.

★	 Grup	ta	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	inil	dik	çe	eri	me	ve	kay	na	ma	nok	ta	la	rı	yük	se	lir.

★	 Ay	nı	pe	ri	yo	dun	elekt	ron	il	gi	si	ve	elekt	ro	ne	ga	tif	li	ği	en	faz	la	olan	gru	bu	dur.

 Soy Gaz lar (Asal Gaz lar)
★	 8A	gru	bu	ele	ment	le	ri	dir	.

★	 He,	Ne,	Ar,	Kr,	Xe	ve	Rn	ele	ment	le	rin	den	olu	şur	.

★	 Hel	yum	(He)	ha	riç	de	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	la	rı	8	dir.	Hel	yu	mun	de	ğer	lik	elekt	ron	sa	yı	sı	ise	2	dir.

★	 Elekt	ron	di	zi	li	şin	de	son	or	bi	tal	le	ri	He	için	1s2,	di	ğer	le	ri	için	p6	dır.

★	 Ka	rar	lı	ya	pı	da	dır	lar.

★	 Kim	ya	sal	tep	ki	me	le	re	kar	şı	is	tek	siz	dir	ler.	Bu	ne	den	le	bi	le	şik	oluş	tur	maz	lar.	An	cak	son	yıl	lar	da	özel	ko	şul	lar	da	kse

no	nun	flor	lu	ve	ok	si	jen	li	bi	le	şik	le	ri	oluş	tu	rul	muş	tur.	Fa	kat	do	ğa	da	hiç	bi	le	şik	le	ri	yok	tur.

★	 Oda	ko	şul	la	rın	da	tek	atom	lu	(mo	no	ato	mik)	gaz	ha	lin	de	bu	lu	nur	lar.

★	 Eri	me	ve	kay	na	ma	sı	cak	lık	la	rı	çok	dü	şük	tür.	Grup	için	de	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	ar	tar.

★	 Ay	nı	pe	ri	yo	dun	iyon	laş	ma	ener	ji	si	en	faz	la	olan	gru	bu	dur.

 Ge çiş Ele ment le ri
★	 B	gru	bu	ele	ment	le	ri	dir	.	(Cu,	Fe,	Ni,	Zn,	Ag...)

★	 Hep	si	me	tal	dir.

★	 Bi	le	şik	oluş	tu	rur	ken	elekt	ron	ve	re	rek	po	zi	tif	yü	ke	sa	hip	iyon	lar	oluş	tu	rur	lar.

★	 Pe	ri	yo	dik	cet	vel	de	4,	5,	6	ve	7.	pe	ri	yot	lar	da,	2A	ile	3A	grupları	(s	ve	p	blok	la	rı)	ara	sın	da	bu	lu	nur	.

★	 Elekt	ron	di	zi	li	şin	de	son	or	bi	tal	le	ri	d	ile	son	la	nır.	d	blo	ğu	ele	ment	le	ri	dir.

★	 Ele	men	tel	hal	de	ato	mal	ya	pı	lı	dır	lar.

★	 A	gru	bu	me	tal	le	rin	den	fark	lı	ola	rak	ge	çiş	me	tal	le	ri	bi	le	şik	le	rin	de	bir	den	faz	la	(+)	de	ğer	lik	ala	bi	lir	.

 Ör ne ğin; 

	 Fe	ele	men	ti	hem	(+2),	hem	de	(+3)	de	ğer	lik	ala	bi	lir.
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 Aşa ğı da ki tab lo da ba zı ge çiş ele ment le ri nin sem bol le ri ve bi le şik le rin de ala bi le cek le ri yük ler ve ril miş tir.

 

 
Geçiş Metalinin Adı

Geçiş  Metalinin
Sembolü

Geçiş Metalinin  Bileşiklerinde 
Alabildiği Yükler

Krom

Mangan

Demir

Kobalt

Bakır

Cıva

Cr

Mn

Fe

Co

Cu

Hg

2+; 3+; 6+

2+; 4+; 6+; 7+

2+; 3+

2+; 3+

1+; 2+

1+; 2+

 Elektron Dizilimleriyle Periyodik Sisteme Yerleşim 
1.	 Nötr	ato	mun	elekt	ron	da	ğı	lı	mı	ya	pı	lır.

2.	 En	yük	sek	te	mel	ener	ji	dü	ze	yi	ni	gös	te	ren	baş	ku	an	tum	sa	yı	sı,	o	ele	men	tin	bu	lun	du	ğu	pe	ri	yo	du	be	lir	tir.

3.	 En	yük	sek	ener	ji	dü	ze	yin	de	ki	top	lam	elekt	ron	sa	yı	sı	o	ele	men	tin	gru	bu	nu	be	lir	tir.

4.	 Elekt	ron	di	zi	li	min	de	ki	son	or	bi	tal	tü	rü,	ele	men	tin	bu	lun	du	ğu	blo	ku	be	lir	ler.	Elekt	ron	di	zi	li	mi	s	ile	bi	ten	ler	s	blok	ta,	p	
ile	bi	ten	ler	p	blok	ta,	d	ile	bi	ten	ler	d	blok	ta.	Lan	ta	nit	ve	ak	ti	nit	ler	f	blokta	yer	alırlar.	s	ve	p	blok	ele	ment	le	ri	A	gru	pla
rı	nı,	d	ve	f	blok	ele	ment	le	ri	de	B	grup	la	rı	nı	oluş	tu	rur.

5. B	grup	la	rı	nın	grup	nu	ma	ra	la	rı	nı	bu	lur	ken	s	ve	d	or	bi	tal	le	rin	de	ki	elekt	ron	la	rın	top	la	mı	dik	ka	te	alı	nır.	Bu	elekt	ron	la	rın	
top	la	mı	8’den	kü	çük	se	top	lam	sa	yı	grup	nu	ma	ra	sı	na	eşit	tir.	Top	lam	elekt	ron	sa	yı	sı	8,	9,	10	ise	ele	ment	8B	gru	bun
da	dır.	Top	lam	elekt	ron	sa	yı	sı	11	ise	ele	ment	1B,	12	ise	2B	gru	bun	da	dır.

 Ör ne ğin;

 15P:	 1s
2	 2s2	 2p6	 3s2	 3p3	 3.	 pe	ri	yot	 5A

Grup	lar	 iki	şe	kil	de	ad	lan	dı	rı	lır.	Bi	rin	ci	si	harf	 (A,	B)	ve	ra	kam	ile	ad	lan	dır	ma,	di	ğe	ri	 ise	IU	PAC’ın	öner	di	ği	yal	nız	ca	

ra	kam	lar	dan	 (118)	 olu	şan	ad	lan	dır	ma	dır.	

Bilgi Kutusu

 PE Rİ YO DİK ÖZEL LİK LE R

	 Aşa	ğı	da,	 be	lir	ti	len	ok	lar	 yö	nün	de	pe	ri	yo	dik	 tab	lo	da	de	ği	şen	özel	lik	ler	 sı	ra	lan	mış	tır.

 Atom Nu ma ra sı
★	 Pe	ri	yo	dik	cet	vel,	ele	ment	le	rin	ar	tan	atom	nu	ma	ra	la	rı	na	gö	re	dü	zen	len	miş	tir.	Ay	nı	pe	ri	yot	ta	sol	dan	sa	ğa,	ay	nı	grup

ta	ise	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	ele	ment	le	rin	atom	nu	ma	ra	la	rı	ar	tar.

Ge	nel	lik	le	ele	ment	le	rin	atom	nu	ma	ra	la	rı	art	tık	ça,	küt	le	nu	ma	ra	la	rı	da	ar	tar.

NOT
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 Me ta lik Ak tif lik
	 Bir	 ato	mun	 kim	ya	sal	 tep	ki	me	ler	de	elekt	ron	 ver	me	eği	li	mi	dir.	

★	 Pe	ri	yo	dik	cet	vel	de	me	ta	lik	ak	tif	lik,	ay	nı	pe	ri	yot	ta	sağ	dan	so	la,	ay	nı	grup	ta	ise	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	ar	tar.

Me	ta	lik	ak	tif	lik	art	tık	ça,	me	tal	ok	sit	le	ri	nin	ba	zik	ka	rak	te	ri	de	ar	tar.

NOT

 Ame ta lik Ak tif lik
	 Bir	ato	mun	kim	ya	sal	tep	ki	me	ler	de	elekt	ron	al	ma	eği	li	mi	dir.	

★	 Pe	ri	yo	dik	cet	vel	de	ame	ta	lik	ak	tif	lik,	ay	nı	pe	ri	yot	ta	sol	dan	sa	ğa,	ay	nı	grup	ta	ise	aşa	ğı	dan	yu	ka	rı	ya	doğ	ru	ar	tar.

Ame	ta	lik	ak	tif	lik	art	tık	ça,	ame	tal	ok	sit	le	ri	nin	asi	dik	ka	rak	te	ri	de	ar	tar.

NOT

Son	kat	man	la	rın	da	1,	2,	3	elekt	ron	bu	lun	du	ran	atom	lar	me	tal	dir	(Hid	ro	jen	ve	Hel	yum	ha	riç).

Son	kat	man	la	rın	da	5,	6,	7	elekt	ron	bu	lun	du	ran	atom	lar	ame	tal	dir.

Bilgi Kutusu

 Elekt ron İl gi si
	 Gaz	 hal	de	ki	 nötr	 bir	 ato	mun	 1	 elekt	ron	 ala	rak	 (–1)	 yük	lü	 an	yon	 oluş	tu	rur	ken	 açı	ğa	 çı	kar	dı	ğı	 ener	ji	ye elekt ron 

il gi si	 (E.İ)	 de	nir.

	 X(g)	 +	 1e
– →	X(g)

–1	 +	E.İ

★	 Elekt	ron	il	gi	si,	ato	mun	elekt	ron	al	ma	eği	li	mi	nin	bir	öl	çü	sü	dür.	Pe	ri	yo	dik	cet	vel	de	elekt	ron	il	gi	si,	ay	nı	pe	ri	yot	ta	sol	dan	

sa	ğa,	ay	nı	grup	ta	ise	aşa	ğı	dan	yu	ka	rı	ya	ge	nel	lik	le	ar	tar.

 Elekt ro ne ga tif lik
	 Bir	mo	le	kül	de	ki	 atom	la	rın	 bağ	elekt	ron	la	rı	nı	 çek	me	gü	cü	ne	elekt ro ne ga tif lik	 de	nir.

★	 Pe	ri	yo	dik	cet	vel	de	elekt	ro	ne	ga	tif	lik,	ay	nı	pe	ri	yot	ta	sol	dan	sa	ğa,	ay	nı	grup	ta	ise	aşa	ğı	dan	yu	ka	rı	ya	ar	tar.
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8A		gru	bun	da	bu	lu	nan	ele	ment	le	rin	elekt	ro	ne	ga	tif	li	ği	ve	elekt	ron	il	gi	si	yok	tur.

NOT

 Atom Ya rı ça pı
	 En	 dış	 ener	ji	 dü	ze	yin	de	 bu	lu	nan	 elekt	ro	nun	 atom	 çe	kir	de	ği	ne	 olan	 uzak	lı	ğı	na	atom ya rı ça pı de	nir.	 Atom	 ya	rı

ça	pı	 art	tık	ça	atom	hac	mi	 de	ar	tar.	Atom	ya	rı	ça	pı	 atom	hac	mi	nin	 bir	 öl	çü	sü	dür.

a)  Ko va lent Ya rı çap 
	 Ko	va	lent	 bağ	la	 bağ	lan	mış,	 özdeş	 iki	 ato	mun	 çe	kir	dek	le	ri	 ara	sın	da	ki	 uzak	lı	ğın	 ya	rı	sı	dır.

b)  İyon Ya rı ça pı 
	 İyo	nik	bağ	la	bağ	lan	mış	iyon	la	rın	çe	kir	dek	le	ri	ara	sın	da	ki	uzak	lık	öl	çü	lür.	İyon	lar	eş	de	ğer	bü	yük	lük	te	ol	ma	dı	ğın	dan	

ara	la	rın	da	ki	 uzak	lık	 kat	yon	 ve	an	yon	ara	sın	da	uy	gun	ola	rak	bö	lüş	tü	rü	lür.

	 Bir	atom	elekt	ron	ala	rak	(–)	yük	lü	iyo	nu	na	(X–n)	dö	nüş	tü	ğün	de	elekt	ron	sa	yı	sı	ar	tar	ve	ta	ne	cik	ça	pı	bü	yür	(X–n	>	X),	

hac	mi	 ar	tar.

	 Bir	 atom	 elekt	ron	 ve	re	rek	 (+)	 yük	lü	 iyo	nu	na	 (X+n)	 dö	nüş	tü	ğün	de,	 elekt	ron	 sa	yı	sı	 aza	lır	 ve	 ta	ne	cik	 ça	pı	 kü	çü	lür	

(X	>	X+n),	 hac	mi	 kü	çü	lür.

★	 Elekt	ron	sa	yı	la	rı	ay	nı,	pro	ton	sa	yı	la	rı	fark	lı	olan	ta	ne	cik	ler	den;	pro	ton	sa	yı	sı	bü	yük	ola	nın	ça	pı	kü	çük,	pro	ton	sa	yı	sı	

kü	çük	ola	nın	ça	pı	bü	yük	tür.

c)  Me tal Ya rı ça pı 
	 Kris	tal	hal	ler	de	ki	ka	tı	me	tal	de	yan	ya	na	bu	lu	nan	iki	ato	mun	çe	kir	dek	le	ri	ara	sın	da	ki	uzak	lı	ğın	ya	rı	sı	ola	rak	be	lir	le	nir.

d) Van der Wa als Ya rı ça pı 
	 Soy		 gaz	lar	 yük	sek	 ba	sınç	 ve	 dü	şük	 sı	cak	lık	ta	 ka	tı	 ha	le	 ge	lir	.	 Bun	la	rı	 ka	tı	 hal	de	 bir	 ara	da	 tu	tan	 kuv	vet	ler	 Van	

der	Wa	als	 kuv	vet	le	ri	dir.	Soy	 	gaz	lar	 için	 ka	tı	 hal	de	he	sap	la	nan	 ya	rı	ça	pa Van der Wa als ya rı ça pı de	nir.

	 Ge	nel	 ola	rak;

★	 Ay	nı	pe	ri	yot	ta	sol	dan	sa	ğa	gi	dil	dik	çe	atom	nu	ma	ra	sı	ve	elekt	ron	sa	yı	sı	ar	tar,	an	cak	ener	ji	dü	ze	yi	de	ğiş	mez.	Bu	

du	rum	da	elekt	ron	ba	şı	na	dü	şen	çe	kim	kuv	ve	ti	ar	tar,	atom	ça	pı	kü	çü	lür.

★	 Ay	nı	grup	ta	ise	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	atom	nu	ma	ra	sı,	elekt	ron	sa	yı	sı	ve	ener	ji	dü	ze	yi	sa	yı	sı	ar	tar.	Bu	du	rum	da	elekt	ron	

ba	şı	na	dü	şen	çe	kim	kuv	ve	ti	aza	lır,	atom	ça	pı	bü	yür.

★	 Atom	ça	pı	art	tık	ça	elekt	ron	ver	me	ko	lay	la	şır.	Atom	dan	elekt	ron	ko	par	mak	için	ge	re	ken	ener	ji	(iyon	laş	ma	ener	ji	si)	

aza	lır.
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 İyon laş ma Ener ji si
	 Gaz	 hal	de	ki	 nötr	 bir	 atom	dan	 bir	 elekt	ron	 ko	par	mak	 için	 ve	ril	me	si	 ge	re	ken	 ener	ji	ye bi rin ci iyon laş ma ener ji si 

de	nir.	 (İ.E1)	 ile	 gös	te	ri	lir.

	 X(g)	 +	 İ.E1 →	X+
(g)	 +	 1e

–

★	 Bir	atom	için	elekt	ron	sa	yı	sı	ka	dar	iyon	laş	ma	ener	ji	sin	den	söz	edi	lir.

	 X(g)+	İ.E1 →	X+1
(g)+	e

–, İ.E1=	Bi	rin	ci	 iyon	laş	ma	ener	ji	si

	 X+1
(g)+	 İ.E2→	X+2

(g)+	 e
–,	 İ.E2=	 İkin	ci	 iyon	laş	ma	ener	ji	si

	 X+2
(g)+	 İ.E3→	X+3

(g)+	e
–, İ.E3=	Üçün	cü	 iyon	laş	ma	ener	ji	si

★	 Elekt	ron	sa	yı	sı	azal	dık	ça;	bir	ta	ne	cik	ten	elekt	ron	ko	par	mak	zor	la	şa	ca	ğın	dan,	bir	son	ra	ki	iyon	laş	ma	ener	ji	si	her	za

man	bir	ön	ce	kin	den	bü	yük	olur.	

	 İ.E3	>	İ.E2	>	İ.E1

★ Ato	mun	ça	pı	art	tık	ça	elekt	ron	ver	me	si	ko	lay	la	şır,	 iyon	laş	ma	ener	ji	si	aza	lır.	Atom	ça	pı	 ile	 iyon	laş	ma	ener	ji	si	 ters	

oran	tı	lı	dır.	An	cak	ay	nı	pe	ri	yot	ta	kü	re	sel	si	met	ri	den	do	la	yı	ba	zı	de	ğiş	me	ler	var	dır.

★	 Ay	nı	grup	ta	yu	ka	rı	dan	aşa	ğı	ya	atom	ça	pı	ar	tar,	iyon	laş	ma	ener	ji	si	aza	lır.

★	 Ay	nı	pe	ri	yot	ta	sol	dan	sa	ğa	gi	dil	dik	çe	atom	ça	pı	aza	lır,	iyon	laş	ma	ener	ji	si	ge	nel	lik	le	ar	tar.	An	cak	ay	nı	pe	ri	yot	ta	bu

lu	nan	2A	ve	5A	grup	la	rı,	kü	re	sel	si	met	ri	özel	li	ğin	den	do	la	yı	ken	di	le	rin	den	bir	son	ra	ge	len	3A	ve	6A	grup	la	rın	dan	

da	ha	bü	yük	iyon	laş	ma	ener	ji	si	is	ter	ler.

★	 İyon	laş	ma	ener	ji	le	ri	ay	nı	pe	ri	yot	ta	sol	dan	sa	ğa;

	 1A	<	3A	<	2A	<	4A	<	6A	<	5A	<	7A	<	8A	şek	lin	de	ar	tar.

 

•

•

•
•

•

•
•

•

Birinci iyonlaşma enerjisi

Atom numarası

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

	 Ay	nı	 pe	ri	yot	ta	 bu	lu	nan	ele	ment	le	rin	 atom	nu	ma	ra	la	rı	 ile	 bi	rin	ci	 iyon	laş	ma	ener	ji	le	ri	 ara	sın	da	ki	 iliş	ki	 yu	ka	rı	da	ki	 gi	bi	dir.

★	 A	grup	la	rın	da	bu	lu	nan	bir	ele	ment	için	bir	den	faz	la	iyon	laş	ma	ener	ji	si	de	ğe	ri	ve	ril	di	ğin	de,	han	gi	iyon	laş	ma	ener	ji	si	

de	ğer	le	ri	ara	sın	da	bü	yük	bir	ar	tış	ol	muş	sa,	bu	ar	tı	şa	ka	dar	olan	iyon	laş	ma	ener	ji	le	ri	nin	sa	yı	sı,	ele	men	tin	grup	nu

ma	ra	sı	nı	be	lir	ler.	
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1. Atom nu ma ra sı 25 olan Man gan (Mn) ato mu nun 

pe ri yo dik çi zel ge de ki ye ri aşa ğı da ki ler den han

gi sin de doğ ru ve ril miş tir?

	 A)	3.	pe	ri	yot	5A	 B)	4.	pe	ri	yot	5A

	 C)	4.	pe	ri	yot	3B	 D)	4.	pe	ri	yot	5B

	 	 	 E)	4.	pe	ri	yot	7B

2. 8O, 13Al, 16S, 21Sc  ele ment le rin den han gi le ri ben

zer kim ya sal özel lik gös te rir?

	 A)	O	ve	Al	 B)	Al	ve	S	 	 C)	S	ve	Sc

	 	 	 			D)	O	ve	S													E)	Al	ve	Sc

3. 11X, 17Y ve 20Z atom la rı ile il gi li;

	 I.	 Ener	ji	 se	vi	ye	le	ri	 ay	nı	dır.

	 II.	 Çap	la	rı	 arasındaki	 ilişki	 Z	>	X	>	Y	dir.

	 III.	 X	 ve	Z	metal,	Y	ametaldir.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	nız	I		 B)	Yal	nız	II	 	 C)	I	ve	II

	 	 	 			D)	II	ve	III														E)	I,	II	ve	III

4. X

Y

 Yu ka rı da ki pe ri yo dik cet vel de be lir ti len X ve Y 

yö nün de;

	 I.	 Atom	ça	pı

	 II.	 Ame	ta	lik	 ak	tif	lik

	 III.	 Atom	nu	ma	ra	sı

 ni ce lik le rin den han gi le ri ar tar?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 	 C)	Yal	nız	III

	 	 	 			D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

5. A gru bun da ol du ğu bi li nen X ele men ti nin ilk dört 

iyon laş ma ener ji si;

	 	 İ.E1	 İ.E2	 İ.E3	 İ.E4
	 	 	 	 	 ––––––	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ––––––	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ––––––	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ––––––

	 	 119	 1091	 1650	 2280

	 şek	lin	de	dir.

 Bu na gö re, X ele men ti han gi grup ta dır?

	 A)	1A	 B)	2A	 C)	3A	 D)	4A	 E)	5A

6. 11X, 15Y ve 18Z atom la rı ile il gi li;

	 I.	 Ener	ji	 se	vi	ye	le	ri	 ay	nı	dır.

	 II.	 Çap	la	rı	X	>	Y	>	Z’	 dir.

	 III.	 İyon	laş	ma	ener	ji	le	ri	 Z	>	Y	>	X	 tir.

 yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II			 C)	I	ve	II

	 	 	 		D)	II	ve	III													E)	I,	II	ve	III


