Periyodik Sistem
Elementlerin belirli bir düzene göre sıralandığı, element atomları ile ilgili bilgiler içeren çizelgeye periyodik sistem denir.

➢

Periyodik tablodaki yatay satırlara periyot
denir.

➢

Periyodik tabloda toplam 7 adet periyot bulunur.
1.periyotta Hidrojen ve Helyum olmak üzere
sadece iki tane element bulunur.

➢

➢

Periyodik tablodaki dikey sütunlara grup denir.

➢ Periyodik tabloda 8 tane A grubu ve 10 tane
B grubu olmak üzere toplam 18 tane grup
bulunur.

NOT:
Aynı grupta bulunan elementler benzer
kimyasal özellik (elektron almaya veya
vermeye yatkınlık, sertlik, parlaklık, iletkenlik gibi) gösterirler.

Periyodik Tabloda Soldan Sağa Gidildikçe:

NOT:
Periyodik tablodaki ilk 18 elementin yerini
bilmemiz yeterli olacağı için elementlerin
elektron dizilimini yaparken de )2)8)8 dizilimine kadar bilmemiz yeterlidir.
Elektron diziliminde ilk katman en fazla 2
elektron alırken sonraki iki katman en fazla
8 elektron alır.
Örnek:

>Atom numarası artar.
>Kütle numarası (atom ağırlığı) artar.
>Elektron alma eğilimi artar.
>Metalik özelliği azalır.
>Ametalik özellik artar.
>Atom çapı azalır.
>Değerlik elektron sayısı artar.

3Li

Lityum elementinin periyodik tablodaki yerini bulunuz.

Çözüm:
İlk olarak Li için elektron dizilimini gösterelim.

Periyodik Tabloda Yukarıdan Aşağı Gidildikçe:
> Atom numarası artar.
> Kütle numarası (atom ağırlığı) artar.
> Elektron verme eğilimi artar.
> Metalik özellik artar.
> Ametalik özellik azalır.
> Atom çapı artar.
> Değerlik elektron sayısı değişmez.

Şimdide Li elementinin periyodik tablodaki yerini bulalım.

Periyodik Tabloda Yer Bulma
Örnek:
Yandaki şekilde bir elementin
nötr atomunun elektron dizilimi gösterilmiştir.

Periyodik tabloda yer bulurken yapmamız gerekenler adım adım anlatılmıştır:

1. Nötr haldeki element atomunun proton ve

Bu elementin periyodik tablodaki yerini bulalım.

elektron sayısı bulunur.

2. Nötr haldeki element atomunun elektron di3.

zilimi yapılır.
Elektron dizilimindeki katman sayısı elementin periyot numarasını, son katmandaki
elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) elementin grup numarasını verir.

NOT:
He atomunun elektron dizilimi )2 olmasına
rağmen kararlı bir yapıda olduğu için He
periyodik tablonun 1.periyot 8A grubunda
yer alır.

