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ENERJİ SEVİYELERİ, ELEKTRONLAR VE KOVALENT BAĞ 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

1. Aşağıdaki resimlerin her birine kovalent bağ olayı hakkında kısa açıklamalar yazın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Atomların birbirlerine kovalent olarak bağlanabilmesi için ne gereklidir? 

Atomlar arasında kuvvetli bir çekim olmalı ve atomların en dış yörüngesinde elektronlar 

için boşluklar olmalıdır. 

3. Hidrojen molekülü (H2) neden hidrojen atomlarından daha kararlıdır?  

Atomlar kararlı hale geçebilmek için son yörüngelerini tamamlamak isterler. Hidrojen 

atomunun yörüngesinde 1 elektron bulunur, kararlı hale geçmek için 2 elektron yapmak 

ister. Hidrojen molekülü son yörüngesini 2 elektronla tamamladığı için hidrojen 

atomlarından daha kararlıdır.  

4. Neden hidrojen atomları H2 molekülü yapar da H3 molekülü yapmazlar? 

İki hidrojen atomu elektronlarını paylaştığında dış enerji seviyelerini tamamlamış olurlar, 

bu nedenle üçüncü bir hidrojen atomuna daha gerek duymazlar. 

5. Aşağıdaki resimlerin her birine kovalent bağ olayı hakkında kısa açıklamalar yazın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 
DERS 4 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

Hidrojen atomları birbirine yaklaşınca, elektronlar ile diğer atomun 

protonu birbirini çeker. 

Her iki atom arasındaki çekim eşit güçte olduğu için, elektronlar her iki 

atomun dış enerji seviyesinin bulunduğu boş bir alanda buluşur, böylece 

atomlar elektronları ortak kullanır. Bu olaya Kovalent bağ denir. 

İki hidrojen atomu bir oksijen atomuna yeterince 

yaklaştığında, elektronlar ve başka atomun 

protonları birbirlerini çeker. 

Her iki atomdaki çekim yeterli güçteyse ve atomların 

dış enerji seviyelerinde elektronlar için yeterli boşluk 

varsa atomlar birbirine bağlanarak elektronlarını 

ortak kullanır. Bu olaya kovalent bağ denir. 
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6. Neden hidrojen atomları oksijen atomuna katılıp H2O molekülü yapar da H3O molekülü 

yapmazlar? 

Dış enerji seviyesi tamamlandığında, elektronların başka atomlarla paylaşılmamasının iki nedeni 

vardır. Birbirlerini çekerek H2O molekülünü oluşturan atomlar, bir sonraki atomun elektronu 

çekmek için yeterince güçlü değildir. H2O molekülünde çekirdeğe yakın ve yan yana konumlanmış 

elektronlar, yeni bir atomla bağ yapmak için birbirlerinden uzaklaşması gerekir. Bu olasılıklar her 

iki molekülü de daha az kararlı kılacağı için bunu yapmayacaklardır. 

7. Yapılan deneyde oluşan baloncuklar neyden oluşmaktadır? 

Hidrojen gazı (H2) ve oksijen gazı (O2) 

8. Hidrojen gazı neden oksijen gazına göre daha çok baloncuk oluşturmuştur? 

Her bir su molekülü 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşmuştur. Bir su molekülü parçalandığında 

iki hidrojen ve bir oksijen atomu oluşur. İki hidrojen atomu bir araya gelerek hidrojen gazı (H2) 

molekülünü oluşturur. Ortamda sadece 1 oksijen atomu olduğu için molekül oluşmayacaktır. Bir 

sonraki su molekülünün parçalanmasıyla tekrar 2 hidrojen atomu birbirleriyle bağ yaparak 

hidrojen gazını oluşturur ve ortamda 1 oksijen atomu daha olduğu için iki oksijen atomu da 

birbirleriyle kovalent olarak bağlanıp oksijen gazını (O2) oluşturacaktır. 

9. Oksijen atomu yapmak için 2 oksijen atomu kovalent olarak bağlanacaktır. Son moleküldeki 

atomlar için, protonlar ve elektronlar arasındaki çekim ve dış enerji seviyelerindeki elektron 

sayıları hakkında bilgi verin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Metan molekülünü yapmak için, 4 hidrojen atomu ve 1 karbon atomu kovalent olarak 

bağlanacaktır. Son moleküldeki atomlar için, protonlar ve elektronlar arasındaki çekim ve 

dış enerji seviyelerindeki elektron sayıları hakkında bilgi verin. 

Atomlardaki protonlar başka atomlardaki elektronları çeker, böylece atomlar bir araya gelir. 

Atomlar dış enerji seviyelerini tamamlayıp kararlı hale gelene kadar bu devam eder.  

11. Karbon dioksit molekülünü yapmak için, 2 oksijen atomu ve 1 karbon atomu kovalent 

olarak bağlanacaktır. Son moleküldeki atomlar için, protonlar ve elektronlar arasındaki 

çekim ve dış enerji seviyelerindeki elektron sayıları hakkında bilgi verin. 

 

 

 

İki oksijen atomu birbirine yaklaştığında, her iki atomun çekirdeği dış 

yörüngedeki iki elektronu çeker. 

 

Böylece, iki elektron her iki oksijen atomu tarafından paylaşılmış olur. 

Bu olaya çifte bağ veya ikili bağ denir. 

 

Atomlardaki protonlar başka atomlardaki elektronları 

çeker, böylece atomlar bir araya gelir. Atomlar dış enerji 

seviyelerini tamamlayıp kararlı hale gelene kadar bu 

devam eder. 

 


