































MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

ATOMUN YAPISI

B!relement!n tüm k!myasal özell!kler!n! taşıyan en küçük

tanec!ğeo element!n atomu den!r Madden!n yapıtaşına atomden!r
Canlı cansız tümmaddeler atomlardan oluşur
Atomun kel!meanlamı bölünmez parçalanamazdır Çünkü atom !lk

keşfed!ld!ğ!nde bölünemeyeceğ! düşünülüyordu Ancakgünümüzde atom

parçalanmıştır

Atomun !ç!nde dahaküçük

parçacıklarvardırBu parçacıklar
Proton

Elektron

Nötron

  
Kazanımlar;

F.7.4.1.1.Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları söyler

F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl 

değiştiğini sorgular

F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını 

ifade eder
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AkAtomçek!rdek ve katmanlar olmak üzere !k! bölümden

oluşurÇek!rdeğ!n !ç!nde proton ve nötron parçacıkları katmanlar

da !se elektronlar vardır

1 Proton
Atomun çek!rdeğ!ndek! poz!t!f e yüklütanec!klerd!r
Proton hareket etmez

pt sembölü !legöster!l!r
Heratomun proton sayısı farklıdır
Atomun sah!polduğu protonsayısına
atom numarası de den!r

Protonnötron !le b!rl!kte atomun

kütles!n! oluşturur

Proton atomun k!ml!ğ!n! oluşturur

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



2 Nötron

Atomun çek!rdeğ!nde bulunan yüksüz
tanec!klerd!r

Kütles! protonunkütles!nehemen

hemeneş!tt!r
Proton !le b!rl!kte atomunkütles!n!

oluşturur

no sembolü !legöster!l!r
Nötron hareket etmez

3Elektron
Çek!rdeğ!n etrafında katmanlarda

çokhızlı dolanan negat!f yüklü
tanec!klerd!r

e sembolü !le göster!l!r
Elektronlar atomun hacm!n!oluşturur

Kütles! protonun kütles!n!n
o
kadardır

B"r atomunk!ml!ğ!n! protonlar bel!rlerAynıc!nsatomlarınprotonsayıaa
ları aynıdır Ancakaynıc!ns her atomun nötron ve elektronsayılarıfarklı olab!l!r
Protonsayısı elektron sayısına eş!tolanatomlara nötr atomden!r
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM

1Democr!tus

ş
Atomhakkında !lkgörüşü ortaya konmuştur

Görüşler!n! varsayımlarla söylem!şt!r
Madden!n tanec!klerden oluştuğu f!kr!n!
ortayaatmıştır

Maddey!oluşturan tanec!klere bölünemeyen anlamınagelen
atom kel!mes!n! kullanmıştır Democr!tus'agöre atom bölünemez ve

görülemezd!r

Bütünmaddeler aynı türatomlardanoluşur

2Dalton AtomModel! JohnDalton

Atomhakkında "lk b!l!mselçalışmayı yaparak !lk b!l!msel

görüşüortaya atmıştır

Dalton maddeler çokküçük sert

bölünemeyen parçacıklardan oluşur

Madden!n en küçük yapıtaşlarına
atomden!r

Atom !ç! dolu berk küre şekl!nded!r

Bütün maddelerfarklı tür
atomlardan oluşur
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3Thomson AtomModel!

atomu üzümlü keke benzett!ğ!modeliii

ortaya koymuştur

elektronlar üzüme kek!n kend!s!poz!t!f

yüke protona benzet!lm!şt!r

Elektronların atomun !ç!nderastgele

dağıldığını söylem!şt!rAynızamanda

elektronlar hareketetmez

Ö

Ü
olduğunu söylem!şt!r

4 RutherfordAtomModel"

Rutherfordyaptığı çalışmalar!le çek!rdeğ!keşfetm!şt!r

Rutherford poz!t!fyüklere proton adınıverm!şt!r

Protonların çek!rdeğ!n !ç!ndeyeraldığını söylem!şt!r

fındabel!rl!b!ryörüngede harekethal!nde olduğunu

!!!keşfett!
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5BohrAtomModel! N!elsBohr

Bohratom model!negöre elektronlar çek!rdek

etrafında rastgele dolanmaktadır

AynızamandaBohr elektronların çek!rdeğ!n

bel!rl! uzaklığındak! enerj! katmanlarında

dolandığınısöylem!şt!r

AtBohratommodel! Modernatomteor!s!n!n temel!n!oluşturmuştur

6ModernAtomTeor!s!

Modernatomteor!s!negöre elektronlar

çokhızlı hareketett!ğ!!ç!n elektronların

yerler!n!n bel!rlenmes! zordur Bu nedenle

elektronların bulunma!ht!mal!n!n fazla
olduğu bölgeler vardır Bu bölgelere
elektronbulutu den!r

HATIRLAYALIM

Atommodeller!n!n sıralamasını akıldatutmak !ç!n kodlama
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