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Konu Anlatımlı Çalışma Yaprağı : Elementler ve Sembolleri
MADDENĐN SINIFLANDIRILMASI
MADDE

Saf Maddeler

Elementler

Bileşikler

1)Metaller

1)Asitler

2)Ametaller

2)Bazlar

3)Soy gazlar

3)Tuzlar

Saf Olmayan Maddeler

Homojen
çözelti

Heterojen
1)Emülsiyon
2)Süspansiyon

4)Oksitler

ELEMENTLER
Aynı cins atomlardan oluşan fiziksel ve kimyasal yollarla başka
maddelere ayrışmayan saf maddelere element denir.
Elementler; -Aynı cins atomlardan oluşmuştur.
-Saf maddelerdir.
-Homojendirler.
-Kendisinden basit maddelere ayrılmazlar.
-Sembollerle gösterilirler.

Element Çeşitleri :
a.Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle
atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin
en küçük taneciği atomlardır.

•

Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

b.Moleküler Yapıdaki Elementler :

Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda
atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip
elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük
taneciği moleküllerdir.

Sembollerle gösterilirken, elementin Latince isminin baş harfi kullanılır.
Oksijen

O

Hidrojen

H

Carbon

C

Aynı harflerle başlayan elementler varsa Latince isminin baş harfinin yanına
daha sonraki harfin küçüğü kullanılır.
Carbon

C

Calsiyum

Ca

Clor

Cl

Bazı elementlerin sembol ve formülleri:

Tüm Elementleri sembolleriyle görmek istersek de periyodik cetveli inceleyebiliriz.

Canlı Vücudunu Oluşturan Element Çeşitleri ve Bunların Oranları :
• Oksijen → % 65
• Karbon → % 18
• Hidrojen → % 10
• Azot → % 3
• Kalsiyum → % 2
• Fosfor → % 1,1
• Potasyum → % 0,35
• Kükürt → % 0,25
• Sodyum → % 0,15

Yeryüzünde Bulunan Elementlerin Oranları:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oksijen → % 46,6
Silisyum → % 27,7
Alüminyum → % 8,1
Demir → % 5, 0
Kalsiyum → % 3,6
Sodyum → % 2,8
Potasyum → % 2,6
Magnezyum → % 2,1

Bazı Elementlerin Kullanım Alanları ve Özellikleri :
8- Oksijen (O) :
• 1781 yılında Lavosier, oksijenin havada bulunan ve yanmaya etki eden
bir madde olduğunu keşfetmiştir.
• Renksiz bir gazdır.
• Canlıların yaşaması için gerekli temel elementtir.
• Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen
tüplerinde bulunur.
6- Karbon (C) :

• Saf haldeyken karbon, elmas, grafit, is, kömür gibi (4 tane allotropu
vardır) birçok çeşitli maddelerde bulunur.
• Grafitin yapısı siyah, elmasın yapısı ise renksiz bir katıdır.
• Yeryüzünde kömür, petrol, doğal gaz gibi maddelerin ve canlıların
yapısında bulunup canlılar açısından çok önemlidir.
1- Hidrojen (H) :
• Bilinen renksiz en hafif gazdır.
• Suyun, canlıların ve petrol gibi birçok maddenin yapısında bulunur.
• Roket yakıtı olarak kullanılır.
7- Azot (N) :.
• Renksiz ve kokusuz bir gazdır.
• Canlılar için gerekli temel elementlerden biridir.
• Sıvı azot soğutma amacıyla kullanılır.
• Bazı azot bileşikleri tarımda gübre olarak kullanılır.

20- Kalsiyum (Ca) :
• Gümüş gibi parlak ve beyaz renkli bir katıdır.
• Çimento, alçı, kireç gibi maddeler ile dişlerin ve kemiklerin yapısında
bulunur.
15- Fosfor (P) :
• Fosfor renksiz, beyaz, kırmızı ve siyah renklerinde bulunabilir.
• Oda koşullarında katı halde bulunur.
• Canlıların sinir ve kemik dokularında görevlidir.
• Suni gübre yapımında kullanılır.
19- Potasyum (K) :
• Gümüşümsü beyaz renkli bir katıdır.
• Sıvı deterjan, gübre, barut, cam ve lens yapımında kullanılır.

16- Kükürt (S) :
• Sarı renkli tatsız, kokusuz bir maddedir.
• Oda koşullarında katı halde bulunur.
• Isı ve elektriği iyi iletemez.
• Barut ve sülfürik asit yapımı ile kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak
kullanılır.
11- Sodyum (Na) :
• Yumuşak, kaygan bir metal olup gümüşümsü beyaz renkli bir katıdır.
• Doğada en çok sofra tuzunun (sodyum klorürün) yapısında bulunur.
• Kağıt, gıda, tekstil, kimya, sabun, cam ve metal gibi bir çok endüstriyel
kullanılır.

