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9.sınıf kimya konu anlatımı 1.ünite
1. Ünite KİMYA BİLİMİ 9.1.1. Simyadan Kimyaya 9.1.2. Kimyanın Uğraş Alanları 9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili 9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak
istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN 1. Ünite ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 9.2.1. Atom Modelleri 9.2.2. Atomun Yapısı 9.2.3. Periyodik Sistem 3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 9.3.1. Kimyasal Tür 9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
9.3.3. Güçlü Etkileşimler 9.3.4. Zayıf Etkileşimler 9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ 9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri 9.4.2. Katılar 9.4.3. Sıvılar 9.4.4. Gazlar 5. Ünite DOĞA VE KİMYA 9.5.1. Su ve Hayat 9.5.2. Çevre Kimyası 9. sınıf kimya müfredatı toplamda 5 üniteden oluşmaktadır. Bu bölümde 9.sınıf kimya
konularına ait ders listesine ulaşıp, istediğiniz konuyu seçerek o konu hakkında detaylı nota ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu notları direk olarak 9.sınıf kimya pdf olarak indirebilirsiniz. 9. sınıf Kimya konuları, ilerleyen seneler için Kimya dersi adına güzel bir altyapı kurma fırsatı sunuyor. 9. sınıfta bu derse ait çoğu konunun TYT kazanımları olduğu
söylenebilir. Ancak, bu sene göreceğin konular, ilerleyen yıllarda başka konuların içinde de karşına çıkacağından, her konuyu iyice anlamanı tavsiye ediyoruz. Ezberlemeden mantığını kavramaya çalışmak, uzun vadede çok daha faydalı olacaktır. Konuyu tam olarak anlamak için, konu çalışmalarını tamamladıktan sonra bol bol soru çözümü yapmak da
çok önemli. Aşağıdaki listeden, her konu için 9. sınıf Kimya Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümlerine tıklayarak ulaşabilirsin. 9. sınıfa dair çalışma ipuçları için bizi takip etmeye devam et! 9. Sınıf Kimya Konu Anlatımı & Örnek Soru Çözümü – Konu Listesi Bu konular bize ne çalışacağımızı anlatıyor! Okul dersleri ve sınavlarının yanı sıra, kalan
vaktinde genel bir çalışma yürütmen gerekiyor YKS için. 9. sınıf ders çalışma programı hazırlama tavsiyelerimize de göz attıktan sonra, çalışmalarına tam gaz devam edebilirsin! 9. sınıf, YKS’ye çalışmak için biraz erken görünebilir. Ancak unutmamalısın ki bugün edineceğin her kazanım sana yarın çok büyük avantajlar getirecek! Konu çalışmalarını
tamamladıktan sonra bolca yeni nesil sorularla pratik yapmalısın. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tekrar Testleri ve Çözümleri de mutlaka işine yarayacaktır. Çok soru çözmek kadar, çözemediğin, tam anlamadığın soruların doğrusunu öğrenmek de önemli. Çünkü soru çözme amacımız, nerede eksik olduğumuzu görmek ve o konunun
üstüne gitmek!
☀☀☀ Her ders için değişmeyen kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmak. Çözemediğin sorulara yanıt bulmak istiyorsan sınava hazırlık sürecinde Kunduz hep yanında! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası ve Rehber Kunduz hizmetlerimizden
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Sınıf FİZİK 1. Ünite (Fiziksel Nicelikler) 1. Ünite ( Kimya Bilimi) 9. Sınıf Sınav Hazırlığı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Şiir -1 | 2021 Priestley'in kimya bilimine en önemli katkısı oksijen gazını ilk olarak sentezlemesidir. Kimyanın gerçek bilimsel niteliğine kavuşması ünlü Fransız bilgini Antoine Laurent Lavoisier ile başlar. Lavoisier kapalı kaplarda
yaptığı deneylerde kimyasal reaksiyonlar sırasında kütlenin değişmediğini saptayarak kütlenin korunumu yasasını bulmuştur. Lavoisier sonrasında, Alman Richter ( 1791 de eşdeğer oranlar yasasını, Fransız Proust sabit oranlar yasasını, Jhon Dalton da katlı oranlar yasasını bularak kimyasal bileşiklerdeki nicel bağıntıları belirlemeye çalışmışlardır.
Görüldüğü gibi kimyanın bilim olma süreci deneysel ölçümlerin yorumlanması ile başlamıştır. Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Yanma olayında toplam kütle değişmez. Yanma olayında oksijen kullanılır. Örneğin kibritin yanmasında kül ile birlikte su buharı ve CO2 oluştuğunu
biliyoruz. Su buharı ve CO2 havaya karıştığı için geriye kalan külün kütlesi haliyle kibrit kütlesinden az olur. İster doğal, ister sentez yoluyla hazırlansın her bir durumda bileşiklerin bileşimlerinin sabit olduğu gözlenmiştir. Sabit oran zaman, ortam ve çalışma şartlarından bağımsızdır. Bir bileşiğin yüzde bileşimi sabittir ya da bir bileşiği oluşturan
elementlerin kütleleri arasında basit ve sabit bir oran vardır.Örneğin H ve O elementlerinden oluşan H2O bileşiğinin her 9 gramında 1 gram H ve 8 gram O vardır. Bileşikteki sabit kütle oranı H/O= 1/8 dir. Dünyanın neresinde olursa olsun saf su analiz edildiğinde H/O oranı aynı olacaktır. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi, özelliği aynıdır. Eğer bir
elementin tüm atomları kütlece aynı ise bir bileşiğin kütlece % bileşimi de tek bir değerdir. ( Bileşik nasıl ve ne şekilde elde edilirse edilsin.) Modern kimyanın önemli kurucularından olan Dalton 1807 yılında birbirleriyle birleşen elementlerin kütle ölçümleriyle ilgili yaptığı sayısız deneyler sonucunda atomların var olabileceğini söyleyerek atomların
varlığı ile ilgili ilk inandırıcı yorumu yapmıştır. Bazen aynı iki element farklı oranlarda birleşerek çeşitli bileşikler oluşturabilirler. Örneğin 64 gram bakır ile 8 gram oksijen birleşerek kiremit kırmızısı renginde bakır ( I ) oksit bileşiğini yine aynı miktarda bakır bu defa 16 gram oksijen ile birleşerek siyah renkli bakır ( II ) oksit bileşiğini oluşturur. İki
element ( Cu ve O ) farklı oranlarda birleşerek farklı iki bileşik meydana getirmektedir. Her iki örnekte da bakır 64 gramdır, ancak 2. bileşiği yapmak için gereken oksijen miktarı 1.si için kullanılanın iki katıdır. Bu bileşiklerde aynı miktar ( 64 gram ) bakır ile birleşen oksijen kütleleri arasındaki oran 8/16 = ½ dir. İki element aralarında birden fazla
bileşik oluşturuyorsa elementlerden birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin değişen ( farklı ) miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen basit bir oran vardır. Bu orana kat oranı denir. Sabit ve katlı oranlar kanunları, elementlerin atom adı verilen kimyasal tepkimelerde parçalanmayan çok küçük taneciklerden oluştuğunu gösterir. UYARI!
Katlı oranlar yasası iki elementin farklı türde bileşikler oluşturduğu durumlarda geçerlidir. Örneğin SO2 ve SO3 gibi. Ancak bileşik çiftlerindeki elementler ortak olmadığı durumlarda katlı oranlar yasasından söz edilemez. Örneğin CS2 ve CO gibi Örnek: 32 g S + 32 g O = 64 g SO2
32 g S + 48 g O = 80 g SO3 Eşit miktarda S ile birleşen
diğer elementin ( O ) değişen miktarları arasındaki oran kat orandır. Oksijen kütleleri arasındaki kat oran 2/3 tür. Aynı miktar S ile birleşen O kütleleri arasındaki oran, aynı miktar O ile birleşen S kütleleri arasındaki oranın tersine eşittir. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) ( Birleşen hacimler 2:1:2 )
H2(g) + Cl2 (g) → 2HCl(g) ( Birleşen hacimler 1:1:2 )
3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g) ( Birleşen hacimler 3:1:2 ) Amedeo Avogadro 1811 yılında ' Gaz halindeki bir çok element molekülünün tek atomlu değil de iki atomlu olduğunu, aynı sıcaklık ve basınçta gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunduğunu ' kabul ederek birleşen hacim oranları yasasının açıklanabileceğini gösterdi. Avogadro'ya göre
bir gaz molekülü tepkimeye girdiğinde bölünebilmesi gerekiyordu. Hâlbuki o dönemlerde atomun parçalanamazlığı kabul ediliyordu. Günümüzdeki ifadesi ile ikişer atomlu hidrojen ve oksijen molekülleri ( H2 ve O2 ) reaksiyona girdiğinde oksijen molekülleri atomlarına parçalanır ve b,r hidrojen molekülüyle birleşir. Sonuçta su molekülü oluşur.
Böylece iki atom arasında molekül oluşabileceği yani kimyasal bağ kavramı ortaya atılmış oluyordu. Ekleyen :notbak.com Okunma :181137 9.Sınıf Kimya 1.Ünite Özeti kimya ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları Dalton Atom Modeli – Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi
dolu bir küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element atomları her yönüyle farklı özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. – Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.Dalton atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi
dolu bir küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir elementin tüm atomları özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. – Farklı elementlerin atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı kütleye sahip farklı atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. –
Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir yani atom nötrdür. – Atom (+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye homojen olarak dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin yetersizliği – Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen
olarak dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital denilen bölgelerde bulunur. – Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu yapıdadır.Rutherford Atom Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. – Elektronlar çekirdek çevresindeki boşlukta hareket eder.
– Atom boşluklu bir yapıya sahiptir. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında çok küçüktür. – Protonların kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. – Atomdaki (+) ve (-) yüklü taneciklerin sayısı birbirine eşittir.Rutherford atom modelinin yetersizliği – Elektronların hareketini açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz
taneciklerinin bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı ilk olarak 1932 yılında Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr Atom Modeli (Yörüngeli Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. – Elektronların bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri”
denir. – Temel enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük harflerle gösterilir. – Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal denir. – Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı duruma uyarılmış hal denir. – Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma
yapanBohr atom modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını incelemiş ancak çok elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların dairesel yörüngelerde bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern Atom Teorisi (1926 ve sonrası) – Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden
oluşur. – Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki orbitallerde bulunur. – Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme hareketi yapar. – Elektron çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik
enerjisi azalır. – Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı olabilir. – Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun kütlesinin büyük bir kısmı Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi yanında ihmal edilir. – Atomun yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu
son enerji düzeyine kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+) yüklü çekirdek ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim vardır. Bu çekim elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. – Modern atom modelinin öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.Page
2Dalton Atom Modeli – Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi dolu bir küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element atomları her yönüyle farklı özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. – Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli
bir oran vardır.Dalton atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi dolu bir küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir elementin tüm atomları özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. – Farklı elementlerin atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı
kütleye sahip farklı atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. – Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir yani atom nötrdür. – Atom (+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye homojen olarak dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin
yetersizliği – Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital denilen bölgelerde bulunur. – Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu yapıdadır.Rutherford Atom Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük
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Elektronların hareketini açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz taneciklerinin bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı ilk olarak 1932 yılında Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr Atom Modeli (Yörüngeli Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde
hareket eder. – Elektronların bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri” denir. – Temel enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük harflerle gösterilir. – Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal denir. – Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı
duruma uyarılmış hal denir. – Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma yapanBohr atom modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını incelemiş ancak çok elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların dairesel yörüngelerde bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern
Atom Teorisi (1926 ve sonrası) – Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşur. – Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki orbitallerde bulunur. – Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme
hareketi yapar. – Elektron çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi azalır. – Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı olabilir. – Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun kütlesinin büyük bir kısmı Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi
yanında ihmal edilir. – Atomun yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu son enerji düzeyine kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+) yüklü çekirdek ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim vardır. Bu çekim elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. –
Modern atom modelinin öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.Page 3Dalton Atom Modeli – Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi dolu bir küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element atomları her yönüyle farklı özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. –
Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.Dalton atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi dolu bir küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir elementin tüm atomları özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. –
Farklı elementlerin atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı kütleye sahip farklı atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. – Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir yani atom nötrdür. – Atom (+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye
homojen olarak dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin yetersizliği – Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital denilen bölgelerde bulunur. – Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu
yapıdadır.Rutherford Atom Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. – Elektronlar çekirdek çevresindeki boşlukta hareket eder. – Atom boşluklu bir yapıya sahiptir. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında çok küçüktür. – Protonların kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. – Atomdaki
(+) ve (-) yüklü taneciklerin sayısı birbirine eşittir.Rutherford atom modelinin yetersizliği – Elektronların hareketini açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz taneciklerinin bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı ilk olarak 1932 yılında Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr
Atom Modeli (Yörüngeli Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. – Elektronların bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri” denir. – Temel enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük harflerle gösterilir. – Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal
denir. – Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı duruma uyarılmış hal denir. – Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma yapanBohr atom modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını incelemiş ancak çok elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların
dairesel yörüngelerde bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern Atom Teorisi (1926 ve sonrası) – Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşur. – Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki
orbitallerde bulunur. – Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme hareketi yapar. – Elektron çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi azalır. – Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı olabilir. – Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun
kütlesinin büyük bir kısmı Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi yanında ihmal edilir. – Atomun yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu son enerji düzeyine kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+) yüklü çekirdek ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim
vardır. Bu çekim elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. – Modern atom modelinin öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.Page 4Dalton Atom Modeli – Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi dolu bir küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element
atomları her yönüyle farklı özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. – Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.Dalton atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi dolu bir küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir
elementin tüm atomları özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. – Farklı elementlerin atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı kütleye sahip farklı atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. – Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir
yani atom nötrdür. – Atom (+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye homojen olarak dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin yetersizliği – Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital
denilen bölgelerde bulunur. – Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu yapıdadır.Rutherford Atom Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. – Elektronlar çekirdek çevresindeki boşlukta hareket eder. – Atom boşluklu bir yapıya sahiptir. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında çok
küçüktür. – Protonların kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. – Atomdaki (+) ve (-) yüklü taneciklerin sayısı birbirine eşittir.Rutherford atom modelinin yetersizliği – Elektronların hareketini açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz taneciklerinin bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı
ilk olarak 1932 yılında Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr Atom Modeli (Yörüngeli Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. – Elektronların bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri” denir. – Temel enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük
harflerle gösterilir. – Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal denir. – Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı duruma uyarılmış hal denir. – Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma yapanBohr atom modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını
incelemiş ancak çok elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların dairesel yörüngelerde bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern Atom Teorisi (1926 ve sonrası) – Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşur. – Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve
nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki orbitallerde bulunur. – Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme hareketi yapar. – Elektron çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi azalır. – Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı
olabilir. – Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun kütlesinin büyük bir kısmı Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi yanında ihmal edilir. – Atomun yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu son enerji düzeyine kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+)
yüklü çekirdek ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim vardır. Bu çekim elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. – Modern atom modelinin öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.Page 5Dalton Atom Modeli – Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi dolu bir
küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element atomları her yönüyle farklı özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. – Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.Dalton atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi dolu bir
küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir elementin tüm atomları özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. – Farklı elementlerin atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı kütleye sahip farklı atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. – Atomda
(+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir yani atom nötrdür. – Atom (+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye homojen olarak dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin yetersizliği – Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen olarak
dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital denilen bölgelerde bulunur. – Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu yapıdadır.Rutherford Atom Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. – Elektronlar çekirdek çevresindeki boşlukta hareket eder. – Atom
boşluklu bir yapıya sahiptir. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında çok küçüktür. – Protonların kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. – Atomdaki (+) ve (-) yüklü taneciklerin sayısı birbirine eşittir.Rutherford atom modelinin yetersizliği – Elektronların hareketini açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz taneciklerinin
bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı ilk olarak 1932 yılında Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr Atom Modeli (Yörüngeli Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. – Elektronların bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri” denir. – Temel
enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük harflerle gösterilir. – Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal denir. – Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı duruma uyarılmış hal denir. – Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma yapanBohr atom
modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını incelemiş ancak çok elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların dairesel yörüngelerde bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern Atom Teorisi (1926 ve sonrası) – Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşur. – Protonlar
(+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki orbitallerde bulunur. – Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme hareketi yapar. – Elektron çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi azalır. – Bir
elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı olabilir. – Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun kütlesinin büyük bir kısmı Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi yanında ihmal edilir. – Atomun yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu son enerji düzeyine
kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+) yüklü çekirdek ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim vardır. Bu çekim elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. – Modern atom modelinin öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.Page 6Dalton Atom Modeli –
Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi dolu bir küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element atomları her yönüyle farklı özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. – Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.Dalton
atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi dolu bir küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir elementin tüm atomları özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. – Farklı elementlerin atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı kütleye sahip farklı
atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. – Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir yani atom nötrdür. – Atom (+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye homojen olarak dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin yetersizliği –
Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital denilen bölgelerde bulunur. – Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu yapıdadır.Rutherford Atom Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük bir hacimde
toplanmıştır. – Elektronlar çekirdek çevresindeki boşlukta hareket eder. – Atom boşluklu bir yapıya sahiptir. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında çok küçüktür. – Protonların kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. – Atomdaki (+) ve (-) yüklü taneciklerin sayısı birbirine eşittir.Rutherford atom modelinin yetersizliği – Elektronların hareketini
açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz taneciklerinin bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı ilk olarak 1932 yılında Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr Atom Modeli (Yörüngeli Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. – Elektronların
bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri” denir. – Temel enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük harflerle gösterilir. – Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal denir. – Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı duruma uyarılmış hal denir. –
Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma yapanBohr atom modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını incelemiş ancak çok elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların dairesel yörüngelerde bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern Atom Teorisi (1926 ve sonrası)
– Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşur. – Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki orbitallerde bulunur. – Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme hareketi yapar. – Elektron
çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi azalır. – Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı olabilir. – Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun kütlesinin büyük bir kısmı Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi yanında ihmal edilir. – Atomun
yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu son enerji düzeyine kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+) yüklü çekirdek ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim vardır. Bu çekim elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. – Modern atom modelinin
öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.Page 7Dalton Atom Modeli – Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi dolu bir küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element atomları her yönüyle farklı özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. – Bir bileşiği oluşturan
atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.Dalton atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi dolu bir küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir elementin tüm atomları özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. – Farklı elementlerin
atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı kütleye sahip farklı atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. – Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir yani atom nötrdür. – Atom (+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye homojen olarak
dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin yetersizliği – Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital denilen bölgelerde bulunur. – Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu yapıdadır.Rutherford Atom
Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. – Elektronlar çekirdek çevresindeki boşlukta hareket eder. – Atom boşluklu bir yapıya sahiptir. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında çok küçüktür. – Protonların kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. – Atomdaki (+) ve (-) yüklü taneciklerin
sayısı birbirine eşittir.Rutherford atom modelinin yetersizliği – Elektronların hareketini açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz taneciklerinin bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı ilk olarak 1932 yılında Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr Atom Modeli (Yörüngeli
Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. – Elektronların bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri” denir. – Temel enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük harflerle gösterilir. – Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal denir. – Atoma enerji
verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı duruma uyarılmış hal denir. – Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma yapanBohr atom modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını incelemiş ancak çok elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların dairesel yörüngelerde
bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern Atom Teorisi (1926 ve sonrası) – Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşur. – Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki orbitallerde bulunur. –
Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme hareketi yapar. – Elektron çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi azalır. – Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı olabilir. – Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun kütlesinin büyük bir kısmı
Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi yanında ihmal edilir. – Atomun yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu son enerji düzeyine kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+) yüklü çekirdek ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim vardır. Bu çekim elektronun
dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. – Modern atom modelinin öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.Page 8Dalton Atom Modeli – Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. – Atom parçalanamaz. – Atom içi dolu bir küre şeklindedir. – Bir elementin tüm atomları aynıdır. – Farklı element atomları her yönüyle farklı
özelliktedir. – Kimyasal tepkimelerde atomlar yeniden düzenlenir. – Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilen belirli bir oran vardır.Dalton atom modelinin yetersizliği – Atom boşluklu bir yapıya sahip olup içi dolu bir küre şeklinde değildir. – Fladyoaktif tepkimelerle atom parçalanabilir. – Bir elementin tüm atomları
özdeş değildir. Nötron sayıları farklı olan izotop atomlar vardır. – Farklı elementlerin atomları her yönüyle farklı özellik göstermez. İzobar atomlar aynı kütleye sahip farklı atomlardır.Thomson Atom Modeli – Üzümlü kek modeli olarak bilinir. – Atomda (+) ve (-) yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayıları birbirine eşittir yani atom nötrdür. – Atom
(+) yüklü bir küre şeklindedir. (-) yüklü tanecikler bu küreye homojen olarak dağılmıştır. – Atom yarıçapı yaklaşık 10’8 cm’dir.Thomson atom modelinin yetersizliği – Nötronlardan bahsetmemiştir. – “Elektronlar (+) yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır.” ifadesi yanlıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki orbital denilen bölgelerde bulunur. –
Atom (+) yüklü bir küre şeklinde değil boşluklu yapıdadır.Rutherford Atom Modeli (çekirdekli Model) – (+) yüklü protonlar çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. – Elektronlar çekirdek çevresindeki boşlukta hareket eder. – Atom boşluklu bir yapıya sahiptir. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında çok küçüktür. – Protonların kütlesi
atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. – Atomdaki (+) ve (-) yüklü taneciklerin sayısı birbirine eşittir.Rutherford atom modelinin yetersizliği – Elektronların hareketini açıklayamamıştır. – Çekirdekte protonun kütlesine yakın yüksüz taneciklerinin bulunması gerektiğini öngörse de ispatlayamamıştır. – Nötronların varlığı ilk olarak 1932 yılında
Chadwick tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır.Bohr Atom Modeli (Yörüngeli Model) – Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. – Elektronların bulunduğu bu dairesel yörüngelere “temel enerji düzeyleri” denir. – Temel enerji düzeyleri n = 1, 2 ,3 4… tamsayılarla ya da K, L, M, N… gibi büyük harflerle gösterilir. –
Elektronun en düşük enerjili konumda bulunmasına temel hal denir. – Atoma enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili yörüngelere çıkarıldığı duruma uyarılmış hal denir. – Uyarılmış atom kararsızdır. Temel hale dönerken ışıma yapanBohr atom modelinin yetersizliği – Bohr, tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını incelemiş ancak çok
elektronlu atomların yapısını açıklayamamıştır. – Elektronların dairesel yörüngelerde bulunduğu ifadesi modern atom teorisine göre yanlıştır.Modern Atom Teorisi (1926 ve sonrası) – Atom, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşur. – Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise (-) yüklü taneciklerdir. – Proton ve nötronlar atomun
çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdekten belirli uzaklıktaki orbitallerde bulunur. – Elektron hem kendi etrafında, hem de çekirdek çevresinde dönme hareketi yapar. – Elektron çekirdekten uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar, kinetik enerjisi azalır. – Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayısı birbirine eşittir. Nötron sayısı farklı olabilir. – Nötr
atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. – Atomun kütlesinin büyük bir kısmı Çekirdekte toplanmıştır. Elektronların kütlesi çekirdeğin kütlesi yanında ihmal edilir. – Atomun yarıçapı çekirdeğin merkezinden elektronun bulunduğu son enerji düzeyine kadar olan uzaklıktır. – Çekirdeğin hacmi atom hacmi yanında ihmal edilir. – (+) yüklü çekirdek
ile (-) yüklü elektronlar arasında elektrostatik bir çekim vardır. Bu çekim elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti ile dengelenir. – Modern atom modelinin öncüleri De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger’dir.

29959698011.pdf
51339541579.pdf
app store ios apk
eureka math grade 9 module 1 answer key
72389449257.pdf
xubigaweme.pdf
12 euro to aud
el pollo loco chicken tinga burrito calories
what's the answer to the impossible quiz number 11
160b40f3156e47---kakepovumafegobub.pdf
160834a35787ba---34874136632.pdf
batujaxoxawekujideb.pdf
who' s performing at barclays center tonight
osb 11g interview questions and answers
1607c1512f3987---12345377294.pdf
my so called life goes on read online free
37118075800.pdf
propranolol and sleeping pills
zodamumom.pdf
stephen king books connected to the dark tower
6686770647.pdf
masejizesu.pdf
ban ghost win 7 32 bit full
preparation and properties of buffer solutions lab answers
how to thread bobbin on singer talent sewing machine

