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LEWİS NOKTA DİYAGRAMI 

1. Lewis nokta diyagramındaki her sembolün etrafındaki noktaları, periyodik tablodaki enerji 

diyagramı ile karşılaştırınız. Bu iki tablo arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Sembollerin etrafındaki noktalar, en dış enerji seviyesindeki elektronları (valans elektronları) 

temsil etmektedir.  

2. Lewis nokta diyagramındaki helyum sembolünde iki nokta vardır. Neden helyum ikinci gruba 

yazılmayıp sekizinci gruba yazılmıştır?  

Nokta modeli diyagramında en son yörüngedeki elektron sayısı yer almaktadır. Helyum son 

yörüngesine sadece iki elektron alıp oktetini (yörüngesini) tamamlamaktadır. Son 

yörüngelerini maksimum elektronla tamamlayan atomlar 8. gruba yazılmaktadır. Öteki 

atomlar son yörüngesinde 2 elektron bulundurdukları halde yörüngelerini 

tamamlayamamışlardır. Helyum 2 elektronla yörüngesini tamamladığı için 2. grupta değil 8. 

gruba yazılmıştır.  
3. İki “H” harfi arasındaki çift noktalar neyi temsil etmektedir? 

Hidrojen molekülünde ortak kullanılan elektronları temsil etmektedir. Bu ortak kullanılan 

elektronlara “Elektron Çifti” denir. 

4. İki “H” harfi arasındaki çizgi neyi temsil etmektedir? 

Hidrojen molekülünde ortak kullanılan elektronları temsil etmektedir. Ortak kullanılan bu 

elektron çiftleri çizgiler halinde de gösterilebilir. 

5. Bir oksijen atomu ve iki hidrojen atomu kovalent bağlanarak bir su molekülü 

oluşturmuştur. Bir karbon ve dört hidrojen atomu kovalent bağlanarak metanı oluşturur. 

Noktaları ve çizgileri kullanarak Metan molekülünü Lewis nokta yapısına göre çizin. 

 

 

 

 

6. İki oksijen atomu arasında neden dört nokta vardır? 

Oksijen molekülünün enerji seviyesi modelinde iki elektron eşleşmemiştir. Eşleşmemiş 

bu iki elektron, iki oksijen atomunun ortasında toplanarak ikili elektron çifti oluşturarak 

dört nokta şeklinde gösterilmiştir.  

7. Karbon atomu ile oksijen atomları arasında neden iki çizgi vardır? 

Karbon dioksitin enerji seviyesinde, karbon atomunun eşleşmemiş iki elektronu, her bir 

oksijen atomunun eşleşmemiş elektronu ile ortak kullanılmıştır. Bu elektronlar her iki atom 

arasında üst üste iki çizgi şeklinde gösterilmiştir.  

8. Lewis nokta modelindeki ikinci resimde neden sodyumu çevreleyen noktalar yoktur? 

Sodyumdaki elektron klor atomuna geçmiştir. Nokta diyagramında atomların en son enerji 

seviyesindeki elektronlar gösterilmektedir.  Sodyumun en son yörüngesinde elektron 

kalmadığı için nokta diyagramında gösterilmemiştir.   

9. NaCI ’in son nokta diyagramında, sodyum ve klorür arasında neden noktalar 

gösterilmemiştir? Atomlar elektronlarını paylaşmıyor mu? 

Hayır paylaşmıyor. Burada elektron alış verişi gerçekleştiği için zıt yüklü iyonlar 

oluşmuştur. İyonlar arasında ortak kullanılan elektronlar olmadığı için noktalar şeklinde 

gösterilmemiştir. Fakat elektron alış verişinin gerçekleştiği atomlar yan yana sembollerle 

gösterilmiş ve atomların üzerinde belirtilen yükler hangi atomun elektron verdiği hangi 

atomun elektron aldığını göstermektedir.  
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