
 
 
 
1. KİMYA VE MADDE BİRİM SİSTEMLERİ, ANLAMLI SAYILAR, ÇEVİRME 
FAKTÖRLERİ VE HESAPLAMLAR 
 
Temel birim sistemlerini tanımak 
Temel birimleri türetilmiş birimlere dönüştürebilmek. 
Birimlerin  alt ve üst katlarının  anlamlarını bilmek ve birbirlerine dönüştürebilmek 
Verilen birimleri çevirme faktörleriyle istenilen birimlere dönüştürebilmek 
Yapılan bir işlemi anlamlı sayılarla ifad edebilmek 
 
 
2. ATOMUN YAPISI, PERİYODİK TABLO, ATOM KÜTLELERİ, MOL KAVRAMI 
VE MOL HESAPLARI 
Atom teorisine dayanak teşkil eden temel kimya yasalarını bilmek 
Atomun temel parçacıklarını ve özelliklerini bilmek 
İzotop atomlar arasındaki farkları bilmek 
Elektromanyetik radyasyonu –görünür bölge dahil- diyagram halinde çizebilmek 
Elektronik enerji düzeylerini bilmek 
Atomik orbitalleri  ve uzaysal konumlanmalarını bilmek 
Orbital diyagramlarını kullanarak elektronik konfigurasyonları yazabilmek 
Elektronik konfigurasyonu bilinen bir  elementin kimyasal davranışını tahmin edebilmek. 
Bir periyodik cetvel çizebilmek ve s, p, d, f bloklarını cetvel üzerinde gösterebilmek 
Periyodik cetvelde değişen özellikleri ( atomik büyüklükler, iyonlaşma enerjileri, elektron ilgilerii 
elektronegatiflik)  ve bu özelliklerin nedenlerini bilmek 
Mol kavramını  ve basit mol hesaplarını yapabilmek 
 
3. MOLEKÜLER ETKİLESMELER, İYONİK VE KOVALAENT BAG 
 
Lewis sembollerini kullanarak iyonik bir bileşiğin oluşumunu açıklayabilmek 
İyonik bağ ile kovalent bağ arsındaki farkları bilmek 
 Çok atomlu basit moleküllerin ve iyonların Lewis yapılarını yazabilmek 
Lewis formülleri üzerinde her bir atomun formal yükünü hesaplayabilmek 
Lewis formüllerinden yararlanarak molekül geometrisini çıkarabilmek 
Lewis formülü verilen bir molekülde her bir atomun hibritleşmesini çıkarabilmek 
Sigma ve pi bağlarını ve  farklarını bilmek 
Bir molekülün polar olup olmadığını, yük dağılımlarının yönünü tahmin edebilmek 
Moleküller arası etkileşimleri (London kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimi ve hidrojen bağları) 
yorumlayabilmek. 
 
 
4. HAFTA ÖDEVİ : 5. Haftada en son derste (ÖÖ: Çarşamba 16-17; İÖ Cuma 18-19) teslim 
edilecek.  
 
Aşağıdaki  moleküllerin  
 
Oktet kuralını da uygulayarak aşağıdaki molekül/iyonların Lewis formüllerini yazınız; her bir 
atomun üzerindeki formal yükleri hesaplayınız; (H hariç) her bir atomun hibritleşmesini 
yazınız. Molekülün geometrisini üç boyutlu bir şekille gösteriniz). 
 
 



1. Hidronyum iyonu (H3O+)  
2. Hipoklorit iyonu (ClO-)  
3. Klorit iyonu (ClO2

-) 
4. Klorat iyonu (ClO3

-) 
5. Sülfit iyonu (SO3

-2)  
6. Azot triflorür (NF3)  
7. Karbon disülfür (CS2)  
8. Nitrit iyonu (NO2

-) 
9. Kükürt trioksit (SO3)  
10. Fosfor triklorür (PCl3) 

 
 
 


