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HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

� Elementleri gruplandırmanın gerekliliğini kavrayabilme
� Periyodik çizelgenin oluşumu ile ilgili bilim adamlarının açıklamaları

açıklanır.
� Periyot ve grupların oluşumu açıklanır
� Periyotlar ve özellikleri,her periyot ayrı ayrı göz önüne alınarak 

incelenir.Grupların A ve B olmak üzere ikiye ayrıldığı ve gruplara 
değerlik elektronlarının sayılarına göre isim verildiği 
belirtilir.(IA,IIA,IIIA gibi)

� Gruplardaki ve periyotlardaki bazı periyodik özelliklerin nasıl değiştiği 
örneklerle açıklanır.(Elektron ilgisi,Đyonlaşma enerjileri,Metalik-
Ametalik özellikler gibi)

� Atomların kararlı halde olma eğiliminde oldukları ve soygazların
kararlılığı elektron dağılımı ile açıklanır

� Elementlerin elektron verme ve alma eğilimlerinin periyodik çizelgede 
periyotlar ve gruplar boyunca nasıl değiştiği açıklanır.



Elementlerin çeşitli şekilde bir araya 
gelmesiyle özellikleri farklı bir çok 
madde oluşmuştur. Bu maddelerin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerini tek 
tek incelemek uzun zaman alır. Bu 
nedenle benzer özellikteki maddeleri 
bir arada incelemek daha doğru 
olur.Benzer özellikteki elementlerin 
bir araya getirilerek oluşturulan 
tabloya sınıflandırma denir. En iyi 
sınıflandırma elementlerin periyodik 
cetvelde toplanmasıdır.



Dimitriy Đvanoviç Mendeleyev 1869'da, 
elementlerin artan atom ağırlıklarına göre 
dizildiklerinde özelliklerinin de periyodik olarak 
değiştiğini ifade eden periyodik yasayı geliştirdi 
ve gözlemlediği bağlantıları sergilemek için bir 
periyodik tablo hazırladı.





PERPERĐĐYOT VE GRUPYOT VE GRUP

� Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot, 
düşey sıralara grup denir.

� 7 periyot, 8 sıralı A grupları ve 2A ile 3A 
arasında 10 sıradan oluşan 8 tane B grubu 
vardır.

� Ayrıca cetvelin altında 6. ve 7. Periyotların 
devamı olan Lantanit ve Aktinitler sırası
ilave edilmiştir.





1 A GRUBU 1 A GRUBU 

� Alkali metaller grubu denir.

� H hariç hepsi metaldir.

� Elektron dizilişleri ns1 ile biter.

� Kararlı bileşiklerinde +1 değerlikli olurlar.

� Soy gazlardan sonra gelen gruptur.



LLĐĐTYUM (TYUM (33 LiLi ))
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SODYUM (SODYUM (1111 NaNa ))





2 A GRUBU2 A GRUBU

� Toprak alkali metaller grubu denir.

� Elektron dizilişleri ns
2 ile biter.

� Kararlı bileşiklerinde +2 değerlikli olurlar.



BERBERĐĐLYUM (LYUM (4 4 BeBe ))



MAGNEZYUM (MAGNEZYUM (1212 MgMg ))



KALSKALSĐĐYUM (YUM (2020 CaCa ))



7 A GRUBU7 A GRUBU

� Halojenler grubu denir.

� Soy gazlardan önceki gruptur.

� Elektron dizilişleri np 5 ile biter.

� Kararlı bileşiklerinde –1 ve +1 ile +7 
arasında değerlikler alabilir (F + değerlik 
almaz).



FLOR (FLOR (9 9 F F ))



KLOR (KLOR (1717 ClCl ))



8 A GRUBU8 A GRUBU

� Soy gazlar grubu denir.

� Değerlik orbitalleri tam doludur.

� Kimyasal bileşik yapmaya yatkın 
değildirler.

� Oda koşullarında hepsi gazdır.



HELYUM (HELYUM (22 HeHe ))



NEON (NEON (1010 NeNe ))



ARGON (ARGON (18 18 ArAr ))



KRKRĐĐPTON (PTON (3636 KrKr ))



XENON (XENON (5454 XeXe ))



RADON (RADON (8686 RnRn ))













SORULARSORULAR
1)Yüksek oranda reaktiftir.

Son yörüngesinde 1 elektron vardır.

Atom numarası 11’ dir.

2)Bileşiklerinde 2 elektron verir.

Elektriği iyi iletir.

4. Periyot 2A grubu elementidir.

3)En reaktif elementtir.

Sadece –1 oksidasyon sayısına sahiptir.

4)Değerlik elektron sayısı 8’dir.

Gaz halinde bulunur.

Bu elementlerin yerlerini periyodik cetvelde 
bulunuz.




