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Metal Yarımetal Ametal

Periyodik Tablo

Tereyağın erimesi

Ma�
enin görünüşünün değişmesi

Demirin paslanması

Ma�
enin yapısının değişmesi

Çamaşır suyu

Amonyak

Karbonat

Su

Kahve

Portakal suyu

Mide asidi
Akü asidi

Temizleyici

Sabunlu su

Hazımsızlık

Deniz suyu

idrar

Domates

Sirke

Asit Baz

Nötr

Katı
Sıvı

Gaz

Erime
Buharlaşma

Donma
Yoğunlaşma

Süblimleşme

Kırağılaşma

Ma�
e ısı alır.

Ma�
e ısı verir.

Bir çok sektör için ihtiyaç duyulan ham 
ma�

elerin karşılandığı alana Kimya 
Endüstrisi denir.

Kimya Endüstrisi Sayesinde Üretilen Ürünler
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4. FASİKÜL : MADDE VE ENDÜSTRİ

Periyodik Sistem
◆ Elementlerin belirli periyotlarla özelliklerinin tekrar etmesi 

nedeniyle elementlerin yerleştirildiği tabloya periyodik tab-
lo (periyodik sistem) adı verilir.

◆ Bilimsel araştırmalarda kolaylık sağlaması, yeni elementle-
rin özelliklerinin tahmin edilebilmesi ve elementlerin kullanım 
alanlarının belirlenebilmesi için elementlerin sınıflandırılması 
ihtiyacı doğmuştur. Periyodik tablo tarih içerisinde birçok bilim 
insanının katkısıyla geliştirilerek oluşturulmuştur

◆ Johann Döbereiner: Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili ilk 
çalışmayı yapmıştır. Elementleri benzer fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine göre üçlü gruplar hâlinde sınıflandırmıştır.

◆	Dimitri	 İvanovic	Mendeleyev: Elementleri artan atom 
ağırlıklarına göre sıralamıştır. Benzer bir sıralamayı Men-
deleyev’den habersiz aynı dönemde Lothar Meyer de yap-
mıştır. Ancak Meyer’in çalışması’nın Mendeleyev’den üç 
ay sonra yayımlanması ve Mendeleyev’in tablodaki bilin-
meyen elementlerin yerlerini ve özelliklerini önceden tah-
min edebilmesi Mendeleyev’in periyodik tablonun babası 
olarak görülmesine neden olmuştur.

◆	Henry	Moseley: Henry Moseley’den önce protonun keşfi 
yapılmadığı için bilim insanları elementleri fiziksel özellik-
lerine göre, kimyasal özelliklerine göre, atomların ağırlığına 
ve kütlesine göre sıralamışlardır. Protonun keşfiyle birlikte 
Moseley elementlerin özelliklerinin çekirdeklerindeki proton 
sayılarına göre değiştiğini bulmuştur. Moseley elementle-
ri proton sayılarına (atom numaralarına ) göre sıralayarak 
günümüz modern periyodik tabloyu oluşturmuştur.

◆	Glenn	Seborg:	 Periyodik tablonun altına iki satır daha ek-
leyerek periyodik tabloya son şeklini vermiştir.

Periyodik	Tablo	ve	Özellikleri

1.periyot
2.periyot
3.periyot
4.periyot
5.periyot
6.periyot
7.periyot

1A
2A 3A4A5A6A7A

8A

B Grupları

PERİYOT

G
R

U
P

◆ Periyodik tabloda yatay sıralara periyot adı verilir. Tablo-
da 7 periyot bulunur. 1. Periyotta iki element vardır.

◆ Periyodik tablodaki dikey sütunlara grup adı verilir. Tabloda 
18 grup vardır. 10 tane B grubu, 8 tane A grubu bulunur.

◆ Aynı periyotta sağa doğru, proton sayısı (atom numarası), 
kütle numarası, değerlik elektron sayısı, grup numarası ar-
tar, katman sayısı (enerji seviyesi) değişmez.

◆ Aynı grupta aşağı doğru, proton sayısı (atom numarası), 
kütle numarası, katman sayısı(periyot numarası, enerji se-
viyesi) artar, değerlik elektron sayısı değişmez.

◆ Aynı gruptaki elementler benzer fiziksel ve kimyasal özel-
liklere sahiptir. (Hidrojen hariç)

◆ Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayıları eşittir.
(Helyum hariç.)

Periyodik	tabloda	yer	bulma
◆ Periyodik tabloda elementler atom numaralarına(proton sa-

yılarına) göre sıralanmışlardır.
◆ Element atomlarının elektron dağılımı yapıldığında katman 

sayısı elementin periyot numarasını, son katmandaki elekt-
ron sayısı(değerlik elektron) ise elementin grup numarasını 
verir.

11Na
2 8 1

16S 9F
2 28 76

1A Grubu 6A Grubu 7A Grubu

3. periyot 3. periyot 2. periyot

ALIŞTIRMALAR • 1

Soru 1

Aşağıda	periyodik	tabloyla	 ilgili	 ifadeleri	doğru	ya	da	
yanlış	olarak	işaretleyiniz.

Doğru Yanlış
a) Günümüzde kullanılan tablo 

Mendeleyev’in hazırlamış olduğu 
tablodur.

b) Henry Moseley elementleri 
artan atom numaralarına göre 
sıralanmıştır.

c) Mendeleyev bilinmeyen ele- 
mentlerin yerlerini boş bırakmıştır.

d) Lothar Meyer periyodik tablonun 
babası olarak kabul edilir.

Dikkat! Bu sayfa artırılmış gerçeklik içerir.

✓

✓

✓

✓
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Soru 2

Aşağıda verilen kavramları ait oldukları bilim insanla-
rıyla eşleştiriniz.

Kavram

Üçlü grup

Bilim İnsanı

Glenn Seaborg

Atom numarası Henry Moseley

Periyodik tablonun son 
şekli Johann Döbereiner

Atom ağırlığı Dimitri İvanoviç Mendeley

Soru 3

Periyodik tabloda aynı periyotta sağa doğru ilerlendiğinde ve 
aynı grupta aşağı doğru ilerlendiğinde değişen özellikler I ve 
II olarak numaralandırılmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümleleri “artar, azalır, değişmez” 
kavramlarını kullanarak tamamlayınız.

a) I yönünde atom numarası ...........................

b) II yönünde kütle numarası ...........................

c) II yönünde değerlik elektron sayısı ...........................

d) I yönünde katman sayısı ...........................

e) II yönünde grup numarası ...........................

f) I yönünde metal özellikler ...........................

Soru 4

Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili aşa-
ğıdaki soruları cevaplayınız.

a) Hangi elementler aynı grupta bulunur?

 
b) Elementleri atom numaralarına göre büyükten küçüğe sı-

ralayınız.

 
c) Periyot numarası aynı olan elementleri yazınız.

 
d) Değerlik elektron sayısı aynı olan elementleri yazınız.

 
e) Fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer elementleri yazınız.

 

Soru 5

Tabloda verilen elementlerin periyot ve grup numarala-
rını yazınız.

I. Aynı periyotta sağa doğru
II. Aynı 
grupta
aşağı 
doğru

K L

M
X

Z
T

Y

K

L

MN

K

P

L M

N P

K ve X, L ve T

X - T - M - Z - Y - L - K

K ve X, M ve L

K ve L, Y ve Z, M ve T

L ve T

3. periyot
1A grubu

1. periyot
8A grubu

3. periyot
4A grubu

4. periyot
2A grubu

3. periyot
7A grubu

artar

artar

değişmez

değişmez

değişmez

azalır
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4. FASİKÜL : MADDE VE ENDÜSTRİ

Elementlerin Sınıflandırılması

◆ Periyodik tablonun sol tarafında yer alırlar.
◆ Periyodik tabloda sayısı en fazla bulunan elementlerdir.
◆ Civa hariç oda sıcaklığında katı hâldedirler.
◆ Parlaktırlar, ışığı yansıtırlar.
◆ İşlenebilir, tel ve levha hâline getirilebilirler.
◆ Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar, lehim, bronz, çelik 

gibi alaşım adı verilen homojen karışımları oluştururlar.
◆ Elektriği ve ısıyı iyi iletirler.
◆ Atomik yapılıdırlar.
◆ Demir, bakır, gümüş, magnezyum, sodyum, lityum, beril-

yum, alüminyum örnek verilebilir.

◆ Periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.
◆ Oda koşullarında katı, sıvı gaz hâlde bulunabilirler.
◆ Isı ve elektriği iyi iletmezler. (Kalem ucu-grafit hariç)
◆ Kırılgandırlar, eğilip bükülemezler. (Kalem ucu yazı yazma)
◆ Yüzeyleri mattır. (Işığı yansıtmazlar.)
◆ Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
◆ Molekül yapılıdırlar. (Soygazlar hariç)
◆ Kendi aralarında bileşik yapabilirler. Bu yüzden doğada bu-

lunma oranları fazladır.
◆ Hidrojen, karbon, azot, kükürt, fosfor, klor, oksijen, iyot ör-

nek verilebilir.
SOYGAZLAR: Ametaller içinde özel bir gruptur.
◆ Periyodik tablonun en sağındaki gruptur.
◆ Oda koşullarında tek atomlu gaz hâldedir.
◆ Kararlı yapıdadırlar.
◆ Değerlik elektronları 2 veya 8’dir.
◆ Helyum, neon, argon örnek verilebilir.

METALLER

AM
ETALLER

SO
YG

A
ZLA

R

◆ Periyodik tabloda metal ve ametal gruplar arasında yer alırlar.
◆ Fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ametallere 

benzer.
◆ Oda koşullarında katı hâlde bulunurlar.
◆ Parlak ya da mat görünümlü olabilirler.
◆ İşlenebilirler, kırılgan değildirler.
◆ Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletirler.
◆ Bor, silisyum, germanyum, antimon örnek verilebilir.

YARI METALLER

ALIŞTIRMALAR • 2

Soru 1

Periyodik tablodaki ilk 18 element verilmiştir. 

Aşağıda verilen özelliklerin tablodaki hangi elemente ait 
olduğunu yazınız.

a) Atom numarası en küçük metaldir.

b) Atom numarası en büyük metaldir.

c) Metal elementlerdir.

d) Değerlik elektron sayısı 2 olan elementlerdir.

e) Kendi grubundaki tek ametaldir.

f) Kendi grubundaki tek yarımetaldir.

g) 3. periyot 6A grubu elementidir.

h) Kararlı yapıdaki elementlerdir.

H
Li
Na

Be
Mg Al Si

B C N O F
P S Cl

He
Ne
Ar

Li

Li, Be, Na, 
Mg, Al

H ve C

S

Al

Be, Mg, He

B

He, Ne, Ar
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Soru 2

Aşağıda periyodik tabloyla ilgili verilen ifadelerin başına 
doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a) (      ) Aynı periyottaki elementlerden değerlik 
elektron sayısı en küçük olan metal 
elementidir.

b) (      ) Bir periyotta artarda metal, yarı metal ve 
ametal bulunabilir.

c) (      ) Aynı değerlik elektronuna sahip iki element 
farklı gruplarda bulunabilirler.

d) (      ) Aynı grupta farklı element türleri bulunamaz.

e) (      ) Aynı grupta bulunan metal ve ametalden 
ametalin atom numarası daha büyüktür.

Soru 3

Aşağıda verilen tabloda metal, yarı metal, ametal ve soy-
gaz elementlerinin bulunduğu kutuları farklı renklere bo-
yayarak renklerin temsil ettiği element türlerini yazınız.

Soru 4

Aşağıdaki periyodik sistemde  yönlere göre verilen ifa-
deleri  “artar”, “azalır” ve “değişmez” kelimelerini kullana-
rak tamamlayınız.

a) 1 yönünde atom numarası ...........................

b) 2 yönünde katman sayısı ...........................

c) 3 yönünde katman sayısı ...........................

d) 2 yönünde son katmandaki elektron sayısı ...........................

e) 1 yönünde ametalik özelliği ...........................

f) 3 yönünde proton sayısı ...........................

g) 1 yönünde grup numarası ...........................

h) 2 yönünde atom numarası ...........................

ı) 3 yönünde değerlik elektron sayısı ...........................

1

2

3

D

D

D

Y

Y

Metal Yarı metal

Ametal Soygaz

azalır

azalır

değişmez

değişmez

azalır

artar

azalır

azalır

artar




