PERĐYODĐK CETVEL
Elementlerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler
veren ve elementlerin artan atom
numarasına göre elementlerin
sıralandığı tabloya periyodik cetvel
denir.

Periyodik cetvelde soldan sağa
gittikçe
• Elementlerin enerji seviyeleri
(yörünge sayıları) değişmez.
Örneğin: 6C ile 8O aynı
periyottadırlar. O halde enerji düzey
seviyeleri eşittir.

Đlk periyodik cetvel Dimitri
MENDELĐYEV tarafından hazırlandı ve o
gün için bilinen 60 element vardı.
Periyodik cetvelde yatay sıraya
periyot, dikey sıraya ise grup denir.
Periyodik cetvelde 7 tane sıra, 18 tane
grup bulunur. Bu grupların 8 tanesi A, 10
tanesi B olarak adlandırılır.

Periyot
Periyodik cetvelin yatay sırasına
periyot denir ve periyot numarası o
periyottaki o periyottaki atomların enerji
düzeylerinin sayısını verir. Bunun için 7
enerji düzeyi vardır yani 7 tane periyot
vardır.

•

Elementlerin değerlik elektron
sayıları ve grup sayıları artar.

•

Elementlerin atom numarası, kütle
numarası ve elektron sayıları artar.

•

Elementlerin yörünge sayıları
değişmezken atom numaraları
arttığından atom cekirdeğinin
çekim gücü artar ve bundan dolayo
atom çapı azalır.

•

Elementlerin
elekton
eğilimleri azalır.

•

Metalik özellik azalır, ametalik
özellik artar.

•

Elementlerin
elektron
eğilimleri artar.

verme

alma

Grup
Periyodik cetvelin düşey sırasına
grup denir. Grup numarası o grupta
bulunana elementlerin değerlik elektron
sayısını (son enerji düzeyindeki elektron
sayısını) verir.

Aynı grupta yer alan elementlerin
son enerji düzeyindeki elektron sayıları
eşittir. Bundan dolayı kimyasal özellikleri
benzerdir.

Periyodik cetvelde A grubu elementlerinin bazıların

Periyodik Cetvelde Yer Bulma

•

Elementlerin enerji düzeyleri artar.

Periyodik cetvel, elementlerin artan
atom numaralarına (proton sayılarına) göre
dizilerek elde edilmiştir.bu yüzden bir
elementin periyodik cetvelde yerini
bulurken proton sayısından yararlanırız.

•

Elementlerin değerlik
sayıları değişmez.

elektron

Bir atom iyon haline dönüşse de
periyodik cetveldeki yeri değişmez.

•

Aynı grupta yer alan elementler
benzer
kimyasal
özellikler
gözükür.

Elementlerin enerji seviyelerinin
sayısı elementin periyodik cetvelde
bulunduğu periyodu verir.

•

Elementlerin atom numarası, kütle
numarası ve elektron sayısı artar.

•

Atomların yörünge sayısı artar ve
bundan dolayı atom çapı ve hacmi
artar.

Bir grupta yukardan aşağı inildikçe

Enerji seviyesi = periyot
Bir elementin değerlik elektron
sayısı o elementin periyodik cetvelde
bulunduğu grup numarasını verir.

Değerlik elektron sayısı = grup

•

Elementlerin
elektron
verme
eğilimleri artar ( metalik özellik)

•

Elementlerin
elektron
alma
eğilimleri azalır ( ametalik özellik)

DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMA
YAPRAĞI
1. Elementlerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri ile ilgili bilgiler veren ve
elementlerin artan atom numarasına
göre elementlerin sıralandığı tabloya
………………………… denir.

6. Periyodik tablo üzerinde yukarıdan
aşağıya ve soldan sağa doğru Atom no,
Atom hacmi, Đyonlaşma enerjisi,
Metalik, Ametallik ve Elektron ilgisi
özellikleri nasıl değişir?
Bunları okların üzerine yazarak belirtin.

2. Elementler,periyodik tabloda .……
………............. göre sıralanmıştır.

3. Aşağıdaki şekilde soldan sağa doğru
gittikçe atom çaplarının küçüldüğünü
görüyoruz. Sizce bunun nedeni ne
olabilir.
7. Basit bir periyodik tablo çizerek A
grupları ile alkali, toprak alkali metaller,
geçiş metalleri,halojenleri ve soygazları
belirtiniz.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………….

8. Aşağıdaki periyodik çizelgeye göre
hangi iki element bir birine daha çok
benzer. Sizce bu benzerliğin nedeni nedir.

4. Aynı grupta yer alan elementlerin
son enerji düzeyindeki elektron sayıları
……..tir. Dolayısı ile ……………
……………. benzerdir.

5. Periyot ve grup numarasının nasıl
bulunduğunu
N7
atomu
üzerinde
gösteriniz.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………….

ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI
6.
1. Elementlerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri ile ilgili bilgiler veren ve
elementlerin artan atom numarasına
göre elementlerin sıralandığı tabloya
PERĐYODĐK TABLO denir.

2. Elementler,periyodik tabloda ATOM
NUMARALARINA göre sıralanmıştır

3.

7.
Elementlerin
yörünge
sayıları
değişmezken
atom
numaraları
arttığından atom çekirdeğinin çekim
gücü artar dolayısıyla atom çapı ve
hacmi azalır.

4. Aynı grupta yer alan elementlerin
son enerji düzeyindeki elektron sayıları
EŞĐTTĐRtir. Dolayısı ile KĐMYASAL
ÖZELLĐKLERĐ benzerdir.
8.
5.

X ve Y atomlarıdır. Çünkü
kimyasal
özellikleri
birbirine
benzer
elementler
periyodik
çizelgede aynı grupta bulunurlar.

