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1) Aşağıdaki K, L, X, Z, E ve G elementlerinin periyodik tablodaki yerleri ile ilgili bilgiler 
verilmiştir. Tablodaki verilere göre elementleri yerlerine yerleştiriniz periyodik tabloya 
yerleştiriniz. 
 
- K elementi son katmanında 1 elektron bulunmasına rağmen bir ametaldir. 
- Z elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir. 
- K ve L elementleri aynı periyotta yer alır. 
- X elementi halojenler grubunda yer alır. 
- Z ve X elementi aynı periyotta yer alır. 
- E, G ve L aynı grupta yer alır. G’nin proton sayısı E’den 8, L’den 16 daha fazladır. 

 

2) Aşağıdaki boş periyodik tabloyu metal, ametal, yarı metal ve soygazları yerlerine göre 
boyayınız. 
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3) Aşağıda elektron sayıları ile verilmiş ametallerin bir kısmı verilmiştir. Periyodik tabloya 
sırasına göre yerleştiriniz. 

 

 

Yukarıya yerleştirdiğiniz ametallere göre aşağıdaki ifadelerde / işareti ile ayrılmış koyu renkli kelimelerden doğru 
olanını yuvarlak içerisine alınız. Birden fazla doğru varsa onları da yuvarlak içerisine alınız. Verilen boşluklara 
uygun elementlerin isimlerini yazınız. 

1) 1A grubu alkali metal/toprak alkali metal grubu olmasına karşın 1 tane/2 tane ametal bulunur. 
2) 7A grubu soygazlar/halojenler grubudur. 7A grubunda 6 tane/4 tane ametal bulunur. Bu ametallerin isimleri 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) 4A grubunda 1 tane/2 tane ametal bulunur. Bu ametallerin isimleri ……………………...................................... 
4) 5A grubunda 3 tane/2 tane ametal bulunur. Bu ametallerin isimleri ………………………………………………………... 
5) 6A grubunda 4 tane/3 tane ametal bulunur. Bu ametallerin isimleri …………………………………………………………. 
6) 3A grubunda ametal bulunur/bulunmaz.  
7) Soygazlar 6A/8A grubudur. Özel bir metal/ametal grubudur. 
8) Ametaller ısı ve elektriği iyi iletir/iletmez.  
9) Ametaller oda sıcaklığında katı/sıvı/gaz halede bulunabilirler. 
10) Ametaller periyodik tabloda metallere göre daha fazladır/azdır. 
11) Ametaller doğada fazla/az miktarda bulunur. 
12) Ametaller kırılgandır/tel ve levha haline getirilebilirler. 
13) Ametaller Soygazlarla bileşik oluşturabilirler/oluşturamazlar. 
14) Ametaller Metaller/Yarı Metaller/Ametallerle bileşik oluşturabilirler. 



8. SINIF 4. ÜNİTE PERİYODİK TABLO ÇALIŞMA KAĞIDI 2 
 

4) Aşağıda elektron sayıları ile verilmiş yarı metallerin bir kısmı verilmiştir. Periyodik 
tabloya sırasına göre yerleştiriniz. 

 

 

Yukarıya yerleştirdiğiniz ametallere göre aşağıdaki ifadelerde / işareti ile ayrılmış koyu renkli kelimelerden doğru 
olanını yuvarlak içerisine alınız. Birden fazla doğru varsa onları da yuvarlak içerisine alınız. Verilen boşluklara 
uygun elementlerin isimlerini yazınız. 

1) 3A grubu bir ametal/yarı metal ile başlar. Bu elementin ismi ……………………… 
2) 4A grubunda 3 tane/2 tane yarı metal vardır. Bu elementlerin isimleri…………………………………………………………… 
3) 5A grubunda 4 tane/2 tane yarı metal vardır.  
4) 6A grubunda 1 tane/2 tane yarı metal vardır. 
5) 7A grubunda 2 tane/1 tane yarı metal vardır. 
6) Yarı metallerin periyodik tablodaki sayıları fazladır/azdır. 
7) Yarı metaller oda sıcaklığında katı/sıvı/gaz halde bulunabilirler. 
8) Yarı metaller parlaktır/mattır. 
9) Yarı metaller işlenebilirler/işlenemezler. 
10) Isı ve elektriği metalden daha fazla/az, ametalden daha fazla/az iletirler. 
11) Ametal/metaller ile bileşik oluşturabilirler. 
12) Soygazlarla bileşik oluşturabilirler/oluşturamazlar. 
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5) Aşağıda verilen ifade doğru ise D kutusunu yanlış ise Y kutusunu işaretleyiniz. 

İFADELER D Y 
Periyodik tabloda her grupta eşit sayıda element bulunur.   
En az element 1. Periyotta bulunur.   
Periyodik tabloda A grupları içerisinde en fazla element 1A ve 8A grubunda bulunur.   
Tüm ametaller oda koşullarında gaz halde bulunur.   
Periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir.   
Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler.   
Soygazların ve ametallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.   
Metaller oda sıcaklığında bir element hariç katı halde bulunurlar.     
Soygazlar kararlı yapıdadır. Elektron alıp vermezler.   
Metaller genellikle atomik yapılı, fakat ametaller ise moleküler yapıdadır.   
Periyodik tablonun sağında ametaller, solunda metaller, ortada ise geçiş metalleri bulunur.   
Yarı metaller mat ya da parlak olabilir ve tel – levha haline getirilebilirler.   
Bor ve Silisyum bir metaldir.   
Fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzeyen 
element grubu soygazlardır. 

  

Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.   
 

6) Periyodik cetvelde K, L, D, M, T, Z, A ve B harfleri ile gösterilen elementlerin sınıfını 
(ametal, metal, yarı metal, soygaz) yazınız. 

 

ELEMENTLER SINIFI (metal, ametal, yarı metal, soygaz) 
K  
L  
D  
M  
T  
Z  
A  
B  

 

 

 


