HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ
KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI
DERS: ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

FEN VE TEKNOLOJĐ 8 SINIF DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI
ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ
KONU:ĐYONĐK BAĞLAR

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI
DEĞERLENDĐRMELĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI
ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI
DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL
ÖĞRETMEN ADAYI:ÖZGE TÜRKER

ANKARA,2008

KONU
ANLATIMLI
ÇALIŞMA
YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI
FEN VE TEKNOLOJĐ 8. SINIF
ÜNĐTE 3: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ
KONU: ĐYONĐK BAĞIN OLUŞUMU

Elementlerin çoğu metaldir. Metaller genellikle parlaktır ve (bakır ve altın
dışında) gri ya da gümüş rengindedir. Hepsi yüksek ısıl ve elektriksel
iletkenliğe sahiptir. Farklı derecelerde çekilirlik(çekilerek tel haline
getirilebilme) ve dövülgenlik (yassılaştırılarak levha haline getirilebilme)
özellikleri vardır. Metaller periyodik tablonun sol bölümünde yer
aldığından, en dış kabuklarında az sayıda elektron vardır ve bu
elektronları kolayca vererek katyonları(artı yüklü iyonları) oluştururlar.

Metal bileşikleri çoğunlukla iyon bağları ile oluşan iyon
bileşikleridir.Ametallerin çoğu oda sıcaklığında gaz halindedir ve genellikle
anyonlar(eksi yüklü iyonlar) halinde bulunur.Birçok basit iyon bileşiği
metal atomlarının ametal atomlarına elektron vermesi sonucunda
oluşur.Bu bileşiklerde iyonlar birbirlerine bağlanarak kristal örgüyü
meydana getirir.Örneğin;sodyum ve klor bu şekilde birleşerek sodyum
klorürü oluşturur.Metallerin çoğu doğada element halinde değil,cevher adı
verilen bileşikler halinde bulunur ve oksijenle kolayca birleşerek metal
oksitleri oluşturur.
Cevherlerin çoğu bu metal oksitlerden oluşmuştur.Bu tür cevherlerden
metalin elde edilmesi yani özütlenmesi için oksijenin uzaklaştırılması
yeterlidir.Bir metal ne kadar tepkin ise,o metalin özütlenmesi için gereken
enerji de o kadar fazladır.Örneğin, demirin demir oksitten özütlenmesi
oldukça kolaydır,oysa daha tepkin olan sodyumun özütlenmesi için kuvvetli
bir elektrik akımı gereklidir.

ĐYONĐK BAĞ NASIL OLUŞUR?
Metaller elektron vermeye ametaller de elektron almaya yatkın
olduklarından elektron alışverişi sonucunda oluşan iyonlar arasında
kimyasal bağ gerçekleşir. Bu sebeple metal atomları ile ametal atomlarının
oluşturduğu yapılarda iyonik bağ bulunur.

Ör: Na elementi metal, flor elementi ise ametaldir. Na atomu Fl atomuna
bir elektron verir ve bir iyonik bağ oluşur. Metal ve ametal arasında oluşan
bağa iyonik bağ denir. Bu bileşik dişlerimizi güçlendirmek için diş
macunları ve kemikleri güçlendirmek için içme sularında kullanılır.

SODYUM KLORÜRÜN BĐLEŞEN ELEMENTLERĐNDEN ELDE EDĐLMESĐ

Bir metal olan sodyum(Na) hafifçe ısıtılarak metal olmayan klor
gazının(Cl2) içine konulduğunda hızlı ısıveren(ekzotermik) tepkime
oluşur.Tepkimenin ürünü,bildiğimiz sofra tuzu olan beyaz sodyum klorür
(NaCl) kristalleridir.

SODYUM METALĐ (Na)
Periyodik tablonun 1A grubunda yer alan ve yumuşak bir metal olan
sodyum diğer metallerin çoğu gibi gümüşsü gri renktedir. Sodyum metali
oldukça kolay kesilir ve iç kısmının parlaklığı ortaya çıkar.

KLOR GAZI (Cl2 gazı)
Klor oda sıcaklığında yeşilimsi sarı renkte zehirli bir gazdır ve periyodik
tablonun 7A grubunda yer alır.
SODYUMKLORÜR (NaCl)
Sodyum klorür oda sıcaklığında beyaz renkte katı bir maddedir ve kristal
örgü yapıdadır.

