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a) Aşağıda verilen boşlukları kelime kutusundan seçtiğiniz kelimelerle doldurunuz. 

 

1) Atomun yapısında çekirdek ve katmanlar bulunur. Çekirdek içerisinde proton ve nötron bulunur. 
Katmanlar üzerinde ise elektron yer alır.  

2) Protonlar artı yüklü, elektronlar eksi yüklü, nötronlar ise yüksüz yapıdadır. 
3) Bir elementin atom numarası aynı zamanda proton sayısını verir. 
4) Bir elementin proton sayısı ve nötron sayısının toplamı atom kütlesini verir. 
5) Bir element dışarıdan elektron alırsa eksi yüklü, dışarıya elektron verirse artı yüklü hale gelir. 
6) Elementlerin belirli bir düzene göre dizildiği element Periyodik Tablo denir. 
7) Periyodik tablo hirojen elementi ile başlar. 
8) Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot denir. 
9) Periyodik tablodaki düşey sıralara grup denir. 
10) Periyodik tabloda toplam 18 tane grup vardır. Gruplardan 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubudur. 

 
b) Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz doğru olan ifadelerin başına D yanlış olan ifadelerin başına 

Y harfini yazınız. 
1) (D) Elementler periyodik tabloya artan atom numaralarına (proton sayılarına) göre yerleştirilir. 
2) (Y) 1A grubundaki elementlerin hepsi metaldir. 
3) (Y) 2. ve 3. Periyotlarda 18 tane element bulunur. 
4) (D) En fazla elementin bulunduğu periyotlar 6. ve 7. periyotlardır. 
5) (D) Elektronlar çekirdeğin etrafında ortalama olarak bulunduğu bölgelere katman adı verilir. 
6) (D) Her katmanın alabileceği maksimum elektron sayısı vardır. 
7) (D) Bir atomun katmanlarının alabileceği en fazla elektron sayısı periyodik sistemdeki 

periyotlarda bulunan element sayısına eşittir. 
8) (Y) 2 elektrona sahip nötr X elementi 1. Periyot 2A grubunda bulunur. 
9) (D) Nötr elementlerin elektron sayısı ile proton sayıları birbirine eşittir. 
10) (D) Nötr ve elektron sayısı bilinen bir elementin elektron sayısına bakılarak periyodik tablodaki 

yeri bulunabilir. 
 

c) Aşağıda verilen nötr X, Y, Z, A, B ve C elementlerin proton sayıları verilmiştir. Periyodik tablodaki 
yerlerini bulup hangi element olduğunu yazınız. 
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d) Aşağıda verilen periyodik tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız. 
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e) Aşağıda verilen boş periyodik tabloda 1, 2, 3 ve 4 numaralı oklar ve A, B, C, D, E, F, G 

elementleri verilmiştir.  

 

Yukarıdaki periyodik tabloya göre: 

Soru Cevaplar 
Hangi elementin proton sayısı en büyüktür? G 

Hangi elementin proton sayısı en küçüktür? A 

Elementleri atom numarasına göre küçükten büyüğe 
doğru sıralayınız? 

A < B < C < D < E < F < G 

Hangi elementlerin katman sayıları eşittir? A – B , D – E, F - G 

Hangi elementlerin son katmanında bulunan elektron 
sayıları eşittir? 

F ve G 

Hangi elementler aynı grupta yer alır? A – F, B - E 

Hangi elementler aynı periyotta yer alır? A – B, D – E, F - G 

A ve F elementlerinin bulunduğu grubun özel adı 
nedir? 

ALKALİ METALLER 

Hangi elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir? A, B ve E soygazlar, C ve D yarı 
metaller 

Numaralı oklardan hangi yöne doğru proton sayısı 
artar? 

1 ve 3 

Numaralı oklardan hangi yöne doğru hem proton sayısı 
hem de katman sayısı artar? 

3 

Numaralı oklardan hangi yöne doğru atom numarası 
azalır? 

2 ve 4 

Numaralı oklardan hangi yöne doğru hem atom 
numarası azalır hem de katman sayısı azalır? 

4 

En çok katmana sahip elementler hangileridir? F ve G 

Son katmanında en çok elektron bulunan element 
hangisidir? 

G 

B ve E elementlerinin bulunduğu grubun özel adı nedir? SOYGAZLAR 

 


