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A. ATOMUN YAPISI

 ► Çevremizde gördüğümüz taş, ağaç, toprak, su vb.  
maddeler taneciklerden oluşmaktadır. 

 ► Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına atomatom 
denir. Her maddenin en küçük yapı taşı atomdur.

 ► Atomlarda daha küçük parçalardan oluşur.
 ► Bunlar atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nöt-

ron ile katmanlarda bulunan elektronlardır.
 ► Proton (+) yüklü, elektron (-) yüklü, nötron ise 

yüksüzdür.

++
++

Elektron

Çekirdek

Katman
Proton

Nötron

 ★ Proton
 ► Çekirdekte bulunur.
 ► Pozitif (+) yüklüdür.
 ► Nötronla kütlesi aynıdır.

 ★ Nötron
 ► Çekirdekte bulunur.
 ► Yüksüzdür.
 ► Protonla kütlesi aynıdır.

 ★ Elektron
 ► Katmanlarda yer alır.
 ► Negatif yüklüdür.
 ► Kütlesi protonun kütlesinden yaklaşık 1800 kat daha 

küçüktür.
 ► Çekirdeğin etrafında çok hızlı dönerler.

Nötr Atom: Proton sayısı ile elektron sayısı eşit olan atom-
lara nötr atom denir. 
p=e

Atom numarası: Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton 
sayısı atomun kimliğini belirler. Bu sayıya atom numarası 
denir. Bir elementin atom numarası elementin sembolünün 
sol altına yazılır. Örnek olarak alüminyum elementi13Al 
şeklinde gösterilir.
Aynı elementin atomları için proton sayısı aynı iken nötron 
ve elektron sayıları değişiklik gösterebilir.

Atom Kütlesi ve Atom Hacmi
 ► Bir atomun kütlesini çoğunlukla çekirdekte bulunan 

proton ve nötron oluşturur. Çünkü elektronun kütlesi 
proton ve nötronun kütlesinden yaklaşık 1800 kat daha 
küçüktür.

 ► Bir atomun hacmini ise katmanlarda bulunan elektron 
sayısı belirler. Elektron sayısı arttıkça atom hacmi artar.

Enerji Katmanı
Elektronların bulunma ihtimalinin fazla olduğu yörüngele-
re katman denir.
Çekirdeğe yakın olan katmanlarda bulunan elektronlar dü-
şük enerjiye sahipken, çekirdekten daha uzak olan katman-
larda bulunan elektronlar daha yüksek enerjiye sahiptir.
Elektronlar katmanlara yerleşirken belirli bir kurala göre 
yerleşirler. Birinci katman en fazla iki elektron alabilirken, 
ikinci ve üçüncü katmanlar en fazla sekiz elektron bulun-
durabilirler. Bir katman elektronla tam dolmadan diğer 
katmana elektron geçişi olmaz.

ÖRNEK Atom numarası 12 olan Mag-
nezyum elementinin elektron 
dağılımını gösterelim.

12p12p
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ÖRNEK

3Li, 8O, 11Na atomlarının elektron dağılımlarını göstere-
lim.

4Be, 9F, 17Cl atomlarının elektron dağılımlarını göstere-
lim.

3Li 8O

11Na

3p3p 8p8p

SIRA SSIRA SİİZDEZDE

11p11p

B. ATOM MODELLERİ
Bilim insanları, çok geçmiş yıllardan itibaren atomla ilgili 
araştırma yapmışlar, farklı görüşler ortaya atmışlardır.
Görüşleri ortaya atmadan önce sahip oldukları bilgilere 
göre modeller geliştirmişlerdir. Yeni bilgiler elde edildik-
çe modeller de değişikliğe uğramıştır. Yine de yapılan bu 
çalışmalar bilimin gelişmesini sağlamıştır.
1. Democritus
Maddeyi oluşturan temel taneciklere bölünemeyen anlamı-
na gelen atomos(atom) adını vermiştir.
Bütün maddelerin aynı atomlardan oluştuğunu
 söylemiştir.
2. John Dalton
◆ John Dalton atomu içi dolu, berk kürelere benzetmiştir.
◆ İlk bilimsel çalışmayı yapmıştır.
◆ Bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu söyle-
miştir.
◆ Farklı elementlerin farklı atomlardan oluştuğunu belirt-
miştir.
◆ Atomların daha küçük parçalara bölünemeyeceğini be-
lirtmiştir.

3. John Joseph Thomson
 ◆ Thomson atom modeli üzümlü keke benzer.
 ◆ Atomun içinde artı ve eksi yükler vardır.
 ◆ Üzümlü kekteki üzümleri eksi yük, kekin geri kalan-

kısmını artı yük olarak adlandırdı.
 ◆ Atom parçalanabilir.

+

+
+

+

+ +
+
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4.Ernest Rutherford
• Atomun çekirdeğini ve çe-

kirdekle ilgili birçok özel-
liği ilk defa kesfeden bilim 
adamı Rutherforddur.

• Atomdaki pozitif yüklere 
proton denir.

• Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, 
bu merkeze çekirdek denir.

• Elektronlar çekirdek etrafında gezegenlerin Güneş 
etrafında dolandığı gibi dairesel yörüngelerde sürekli 
dolanırlar.

• Çekirdekle elektronlar arasında çekim kuvveti olduğu 
için elektronların çekirdeğe düsmemeleri için dolan-
maları gerekir.

5.Niels David Bohr
• Elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıklardaki 

katmanlarda dönerler, rasgele dolanmazlar.
• Elektronlara enerji verildiğinde yüksek enerjili 

yörüngelere atlayabildiğini, elektronlar enerji kaybet-
tiğinde ise düşük enerjili yörüngelere atlayabildiğini 
öne sürmüştür.

• Bohr’a göre elektronlar, bu belirli yörüngeler dışında 
hareket edemez. 

6. Modern Atom Teorisi
• Günümüzde kullanılan atom modeli, modern atom 

teorisi sonucu ortaya konmuştur.
• Bu teoriye göre elektronlar çok hızlı hareket ettikleri 

için belirli bir yerleri yoktur. 
• Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yer-

lere elektron bulutu denir.
• Çekirdekte proton ve nötron bulunur.

C. MOLEKÜL
 ► Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek 

oluşturdukları atom gruplarına molekül adı verilir.
 ► Aynı cins atomlardan meydana gelen moleküller ele-

mentleri oluşturur.

Hidrojen 
molekülü

Su molekülü Karbondioksit molekülü

Oksijen
 molekülü

 ► Farklı cins atomlardan meydana gelen moleküller 
bileşikleri oluşturur.

Bir molekül modeline bakarak molekülün içerdiği atom 
cinsi ve atom sayısı bulunabilir.

Molekül yapısı Atom türü 
sayısı

Toplam atom
sayısı

2 3

2 4

2 5

1 2
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ÖRNEK

Aşağıda verilenlerden hangileri aynı cins atomlardan 
oluşan moleküllere örnektir?

A)

C)

B)

D)

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

Atom modeli üzerindeki yapıların adlarını yazınız.

ÖRNEK
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ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK


