
 

Giriş ve Temel Konular 

Madde Bilgisi: Maddenin tanımı, maddenin üç hali ve bu hallerin dönüşümünü, fiziksel ve 

kimyasal değişimi açıklayabilmek; saf madde, element, bileşik, karışım kavramlarını atom 

ve molekül kavramlarıyla ilişkilendirerek anlatabilmek; karışımların fiziksel özelliklerden 

faydalanarak nasıl ayrılabileceğini yorumlayabilmek, bilimsel bilginin nasıl üretildiğini 

tanımlayabilmek, hipotez, deney, gözlem, bilimsel yasa, teori kavramlarını ve bunlar 

arasındaki farkı bilmek. 

Metrik sistem: Temel birimler kg, m, s ile temel birimlerden türetilmiş birimlerin farkını 

bilmek, türetilmiş birim olarak alan, hacim, hız, Joul, kalori, yoğunluk vb birimleri temel 

birimler cinsinden yazabilmek, sıcaklık ölçümüne kullanılan Celcius derece, Fahrenheit 

derece, Kelvin ve bunların birbirine çevrilmesini bilmek, temel ve türetilmiş birimleri  

desi 10-1, santi 10-2,mili 10-3, mikro 10-6, nano 10-9, piko 10-12, kilo 103, mega 106, giga 109 

tera 1012 boyutlarında yazabilmek ve birbirine dönüştürebilmek. 

Anlamlı Rakamlar: Ölçme nedir? Nasıl ifade edilir? Anlamlı rakamlar neden önemlidir? 

Anlamlı rakam sayısı farklı olan büyüklüklerin toplanması-çıkarılması ve çarpması- 

bölmesini yapabilmek. Kesinlik ve doğruluk arasındaki farkı açıklayabilmek 

Çevirme Faktörleri: Verilen birimin istenen birime dönüştürülebilmesi için çevirme faktörü 

oluşturabilmek, verilen birimi çevirme faktörü kullanarak istenen birime dönüştürebilmek.  

 

Atom Bilgisi  

Dalton atom teorisinin temel ilkelerini tanımlayabilmek . 

Atomun üç temel parçacığı olan elektron, proton, nötronun ana özelliklerini açıklayabilmek. 

Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ve kuantum atom modellerini tanımlayabilmek. 

Atom numarası ve kütle numarası verilen bir atomik simgenin ne anlama geldiğini açıklayabilmek. 

Izotop kavramını ve izotoplar arasındaki farkları açıklayabilmek. 

Atom kütlesi ile atom ağırlığı, Molekül kütlesi ile molekül ağırlığı arasındaki farkı açıklayabilmek. 

n, l, ml, ms kuantum numaralarının ne anlama geldiğini açıklayabilmek,  

Pauli dışarlama ilkesini açıklayabilmek.  

Aufbau ilkesi ve Hund kuralını uygulayarak ve orbital diyagramları kullanarak Ilk 30 elementin 

elektron konfigürasyonu yazabilmek 



Periyodik cetvelin oluşumunu açıklayabilmek, periyodik cetvelde atomik büyüklükler, iyonlaşma 

enerjileri, elektron ilgileri ve elektronegatifliklerin nasıl değiştiğini nedenleriyle birlikte 

açıklayabilmek. 

Periyodik cetvel yardımıyla, verilen iki veya daha fazla elementin periyodik özelliklerini 

karşılaştırabilmek. 

Elektronik konfigürasyonu dikkate alarak bir elementin hangi tip iyonlar veya bağlar yapabileceğini 

veya yapamayacağını yorumlayabilmek. 


