
KİMYA 9. SINIF 

 

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 

Periyodik Sistem 



Periyodik Özelliklerin Değişimi 9. Sınıf Kimya 

Atom Yarıçapı 

Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişimi atom 

yarıçapına bağlıdır.  

 

Atom yarıçapı basitçe atomun çekirdeğinden en dıştaki 

katmanına kadar olan uzaklık olarak tanımlanabilir.  

 

Çoğu zaman atom yarıçapı yerine atom hacmi 

kullanılmaktadır.  
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 Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru 

katman sayısı arttıkça atom yarıçapı artar.  

 

₄Be, ₁₂Mg, ₂₀Ca elementlerinin atom yarıçapları;  

Atom Yarıçapı 

Be’un 2, Mg’un 3, Ca’un 4 katmanı olduğundan atom yarıçapı 

sıralaması,  
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 Aynı periyotta soldan sağa doğru katman sayısı değişmezken 

çekirdekteki proton sayısı arttığı için çekirdeğin elektron başına 

uyguladığı çekim kuvveti artar ve atom yarıçapı küçülür.  

 

  ₁₁Na, ₁₂Mg, ₁₃ Al elementlerinin atom yarıçapları; 

Atom Yarıçapı 

Her 3 atomun katman sayısı aynı olduğundan proton sayısı 

fazla olan atomun atom yarıçapı küçüktür.  

 

Buna göre atom yarıçapı sıralaması   
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Atom Yarıçapı 
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İyonlaşma Enerjisi 

iyon oluşturmak için verilmesi gereken enerjiye iyonlaşma 

enerjisi denir.  

 

Nötr bir X atomundan bir elektron koparmak için verilmesi 

gereken enerjiye 1. iyonlaşma enerjisi denir.  

 

İyonlaşma enerjisi endotermik (ısı alan) bir olaydır.  
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İyonlaşma Enerjisi 
 

 Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır.  

 

     Birinci elektronu koparmak için gerekli enerji 1.iyonlaşma enerjisi,         

 

   

      İkinci elektronu koparmak için gerekli enerji 2. iyonlaşma enerjisidir.  
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İyonlaşma enerjileri arasında; 

 İ.E₁ < İ.E₂< İ.E₃ < İ.E₄ ......< İ.Eₙ         ilişkisi bulunur.  

 

Çünkü elektron her koptuğunda elektron başına düşen çekim 

kuvveti artar.  

 

Elektron koparmak zorlaşacağı için verilmesi gereken enerji 

de artar. 

İyonlaşma Enerjisi 



Periyodik Özelliklerin Değişimi 9. Sınıf Kimya 

İyonlaşma Enerjisi 

Periyodik Sistemde Bazı Elementlerin İyonlaşma Enerjileri  
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İyonlaşma Enerjisi 

Periyodik sistemde, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe 

iyonlaşma enerjisi azalır.  

 

Çünkü yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı artar.  

 

Katman sayısı arttıkça, son katmandaki elektronlar çekirdekten 

uzaklaşır. 

 

Çekirdeğin değerlik elektronları başına düşen çekim gücü azalır.  

 

Böylece değerlik elektronlarını koparmak kolaylaşır.  
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İyonlaşma Enerjisi 

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi 

genellikle artar.  

 

Çünkü soldan sağa doğru gidildikçe proton sayısı dolayısıyla 

çekirdeğin çekim kuvveti artar.  

 

Ancak bu artış düzenli bir artış değildir. 

 

Periyodik sistemde aynı periyotta 3A-2A ve 6A-5A gruplarında 

sapmalar vardır 
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Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisinin 

sıralaması  

İyonlaşma Enerjisi 
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SORU : Aşağıda verilen tabloda X, Y, Z elementlerinin iyonlaşma 

enerjilerini inceleyerek değerlik elektron sayısı ve grup 

numaralarını tablodaki boşluklara yazınız.  
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Elektron İlgisi 

 Gaz hâlindeki nötr bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon 

oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir ve E.İ. 

ile gösterilir.  

 

 Elektron ilgisi, genellikle ekzotermik (ısı veren) bir olaydır.  

 

 Soy gazlar kararlı olduklarından elektron ilgileri çok düşüktür. 

Ametaller elektron almaya yatkın olduklarından elektron ilgileri 

metallerden daha yüksektir.  
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Elektron İlgisi 
 Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe 

elektron ilgisi genellikle artar.  

 

 Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron ilgisi genellikle azalır 

fakat 7A grubunda bulunan florun elektron ilgisinin daha büyük olması 

beklenirken elektron ilgisi en büyük olan klordur.       

          Bunun nedeni flor atomunun son orbitalindeki elektronlar arası itme   

          kuvvetinin, klor atomunun son orbitalindeki elektronlar arası itme  

          kuvvetinden fazla olmasıdır (Klor atomunun yarıçapı flor  

          atomundan büyüktür.).  
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Elektronegatiflik 

Bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme 

yeteneğinin ölçüsü olarak tanımlanabilir.  

 

 Elektronegatifliği en yüksek olan element 7A 

grubundaki flor elementidir.  

 

 Elektronegatifliği en düşük element ise 1A grubundaki 

fransiyum elementidir.  

 

 Soy gazların bağ yapma eğilimleri olmadığı için 

elektronegatiflik değerinden bahsedilmez.  
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 Elektronegatiflik atom yarıçapına ve çekirdek yüküne bağlıdır.  

 

 Atom yarıçapı küçüldükçe, aynı periyotta çekirdek yükü arttıkça 

elektronegatiflik artar.  

 

 Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe 

atom yarıçapı küçüldüğünden elektronegatiflik artar.  

 

 Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı 

büyüdüğünden elektronegatiflik azalır.  

Elektronegatiflik 
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Metalik- Ametalik Özellik 

Bir elementin elektron verme eğilimi ve pozitif iyon 

(katyon) oluşturması elektropozitiflik veya metalik 

özelliği olarak adlandırılır.  

 

1A grubundaki alkali metaller en elektropozitif 

elementlerdir.  

 

7. periyot 1 A grubundaki fransiyum (Fr) en aktif 

metaldir  Fransiyum en aktif metaldir.  
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Metalik- Ametalik Özellik 

 Son katmanında 1, 2 veya 3 elektron bulunan elementler metalik 

özelliği gösterir.  

 

 Ancak Hidrojen, ₁H (ametal), Helyum, ₂He (soy gaz) ve Bor, ₅B (yarı-

metal) dir.  

 

 Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe metalik özelliği 

azalır, aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe metalik aktiflik artar.  
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 Bir elementin elektron alma eğilimi ve negatif iyon 

(anyon) oluşturma yeteneği ametalik özellik olarak 

adlandırılır.  

 

 7A grubundaki halojenler periyotlarındaki en 

elektronegatif elementlerdir.  

 

 Bu gruptaki flor periyodik sistemdeki en aktif 

ametaldir  

Metalik- Ametalik Özellik 

Flor en aktif ametaldir.  
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Metalik- Ametalik Özellik 

 Son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulunduran elementler 

genellikle ametal özelliği gösterir.  

 

 Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe 

ametallik özelliği artar, aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe 

azalır.  
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Periyodik sistem üzerinde gösterilen periyodik özellikler ok yönünde 

genellikle artmaktadır.  
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SORU : Aşağıda verilen periyodik özelliklerin aynı periyotta soldan sağa ve aynı 

grupta yukarıdan aşağıya değişme eğilimlerini okların üzerine yazınız.  
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SORU: 
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