KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI
PERĐYODĐK CETVEL
1) Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini
gösteren bir tablodur.Bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın
olan elementler,belli gruplarda toplanmıştır.
Elementlerin, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom
numaralarına göre diziliminden oluşan bu tabloda, yatay sıralara periyot,
dikey sütunlaraysa grup adı veriliyor.
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.
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2)



Grup

Periyodik özellikler :

: 8 tane A grubu ve 8 tane de B grubu

Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe,
• Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
• Atom numarası artar.
• Değerlik elektron sayısı artar.
• Elektron alma isteği (ametalik karakter) artar.
• Yörünge sayısı değişmez.
• Atom hacmi ve çapı azalır.
Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,
• Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
• Atom numarası artar.
• Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki
elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
• Elektron verme isteği(metalik karakter)artar.
• Yörünge sayısı artar.
• Atom hacmi ve çapı artar.

3)

ALKALĐ METALLER
•
•
•
•
•
•

Periyodik cetveli 1A grubunda yer alan elementlere alkali metaller
adı verilir.
Erime ve kaynama noktaları diğer metallerden düşüktür.Grupta
yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama noktaları düşer.
Özkütleleri düşük olan elementlerdir.
Đyonlaşma enerjileri,sıralarında, en düşük olan elementlerdir.
Tepkime verme yatkınlıkları çok fazladır.
Doğada daha çok bileşikleri halinde bulunurlar.
TOPRAK ALKALĐ METALLER

•

Periyodik cetveli 2A grubunda yer alan elementlere toprak alkali
metaller adı verilir.

•
•
•
•
•

Be , Mg , Ca , Sr , Ba , Ra bu grubun elementleridir.
Bileşiklerinde +2 değerliklidirler.
Isı ve elektrik akımını iyi iletirler.
Alkali metallerden daha sert erime ve kaynama noktaları daha
yüksektir.
Đyonlaşma enerjileri alkali metallerden daha yüksektir.

HALOJENLER
•
•
•
•
•

Periyodik cetvelin 7A grubunda yer alan elementlerdir.
F , Cl , Br , I , At bu grubun elementleridir.
Bileşiklerinde -1 ile +7 arasında çeşitli değerlikler alabilirler.Ancak F
bileşiklerinde sadece -1 değerlik alır.
Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır.
Elektron alma istekleri en fazla olan elementlerdir.
SOYGAZLAR

•
•
•
•
•

Periyodik cetvelin 8A grubunda yer alan elementlerdir.
Tümü tek atomlu renksiz gaz halindedir.
Yalnız Rd radyoaktif olup çekirdeği dayanaksızdır.
Doğada çok az bulunurlar.
Đyonlaşma enerjileri, sıralarında, en yüksek olan elementlerdir

DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMA YAPRAĞI
PERĐYODĐK CETVEL
1). ……….. …….. elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini
gösteren bir tablodur.Bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın
olan elementler,belli gruplarda toplanmıştır.
.
Elementlerin, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom
numaralarına göre diziliminden oluşan bu tabloda, yatay sıralara ………..,
dikey sütunlaraysa ………. adı veriliyor.
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Periyot : ….. tane periyot vardır

.
……… Sütun
grubu vardır.



Grup

: ……. tane A grubu ve ……. tane de B

2) Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe aşağıdaki kavramlar
nasıl değişir?
•
•
•
•
•
•

Proton, nötron sayıları ve kütle numarası ………. .
Atom numarası ……….. .
Değerlik elektron sayısı ……… .
Elektron alma isteği (ametalik karakter) ……….. .
Yörünge sayısı ………. .
Atom hacmi ve çapı ……….. .

3) . 1A grubu elementlerine ……….. metaller de denir.
. ….. grubu elementlerine toprak alkali metaller de denir.
. 7A grubu elementlerine ……………. de denir.
. …… grubu elementlerine soygazlar da denir.

ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI
PERĐYODĐK CETVEL
1). Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre
dizilimini gösteren bir tablodur.Bu tabloda belli kimyasal özellikleri
birbirine yakın olan elementler,belli gruplarda toplanmıştır.
.
Elementlerin, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom
numaralarına göre diziliminden oluşan bu tabloda, yatay sıralara periyot,
dikey sütunlaraysa grup adı veriliyor.
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Yatay sütun



Periyot : 7 tane periyot vardır

.
Düşey Sütun
vardır.



Grup

: 8 tane A grubu ve 8 tane de B grubu

2) Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe aşağıdaki kavramlar
nasıl değişir?
•
•
•
•
•
•

Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar .
Atom numarası artar .
Değerlik elektron sayısı artar .
Elektron alma isteği (ametalik karakter) artar .
Yörünge sayısı değişmez .
Atom hacmi ve çapı azalır .

3) . 1A grubu elementlerine alkali metaller de denir.
. 2A grubu elementlerine toprak alkali metaller de denir.
. 7A grubu elementlerine halojenler de denir.
. 8A grubu elementlerine soygazlar da denir.
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