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HATUN ÖZTÜRK

BĐLEŞĐK
Bileşik, birden fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek , kimyasal reaksiyon
sonucu oluşturduğu yeni saf maddeye denir.

BĐLEŞĐKLERĐN ÖZELLĐKLERĐ
Bileşiğin kimyasal özelliği , kendisini oluşturan elementlerin kimyasal
özelliklerinden farklıdır.
Bileşikleri oluşturan elementler belirli kütle oranlarında birleşirler.
Bileşikler, kendilerini oluşturan maddelere kimyasal yöntemlerle ayrılır.
Bileşiklerin erime ve kaynama noktaları sabittir.
Bileşikler formüllerle gösterilir .
Saf ve homojen maddelerdir.

 Su bileşiktir ve su bileşiğini oluşturmak için çok sayıda su molekülü bir araya gelir.
Su bileşiğini oluşturan moleküllerden her biri suyun diğer molekülleri ile aynı sayıda
ve cinste atom içerir.
 Bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur.

BĐLEŞĐK ÇEŞĐTLERĐ
1- MOLEKÜLER YAPIDAKĐ BĐLEŞĐKLER
 Kovalent bağ ile oluşmuş bileşiklerdir.
 Suda molekül halinde yani parçalanmadan çözünürler.
 Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez

Su bileşiği , moleküler
yapıdadır ve her
molekül 3 atomdan
oluşur.

Şekerin suda
çözünmesi

2. Đyonik Yapılı Bileşikler





Bu örgü yapılarında en küçük birimler atomlar değil iyonlardır
Đyonların oluşturduğu örgü yapıları iyonik kristalleri meydana getirir
Đyonik bağ ile oluşmuş bileşiklerdir.
Suda iyonlarına ayrılarak çözünürler.
 Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

NaCl iyonik bileşiktir NaCl suda iyonlaşarak çözününür.

FORMÜL: Bileşikteki atomların cinsini ve sayısını gösterir
MOLEKÜL FORMÜLÜ:Bir bileşik formülündeki atomların cinsi ve sayısının
gösterilmesidir.
YAPI FORMÜLÜ: Atomların birbirine nasıl bağlandığını gösteren formüldür.

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN YAZILMASI

ÖZEL ĐSĐMLERĐYLE OKUNAN BĐLEŞĐKLER

BĐLEŞĐKLERĐN GÜNLÜK
YAŞAMDA KULLANIM ALANLARI

BĐLEŞĐK

KULLANIM ALANI

H2O (Su )
Su canlıların yaşaması için hayati
öneme sahiptir.

SO2 (Kükürt dioksit)

CO2 (Karbon dioksit)

NH3

Amonyak

C6H12O6 Şeker

Bakterileri öldürdüğü için şarap
fıçılarında ve bulaşıcı hastalık çıkan
evlerin dezenfeksiyonunda
kullanılır.Asit yağmurlarına neden olur.

Serbest gaz halinde volkanik
bölgelerden çıkan gazlarda, suda
çözünmüş olarak ise maden suyunda
bulunur. Yangın söndürme tüplerinde
kullanılır.

Gübre, ilaç, boya, parfüm gibi
maddelerin sentezinde kullanılır.
Gümüş eşyaların temizlenmesinde,
kumaş lekelerinin çıkarılmasında
kullanılır. Temizlik malzemelerinde
kullanılır.Canlılar için zehirli bir
maddedir
Yaşam için önemli
karbonhidratlardandır. Enerji
kaynağıdır.Hücresel solunum onunla
başlar ve fotosentezin ana
ürünlerindendir

MOLEKÜL MODELĐ

