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Aşağıdaki sorularda boşlukları sırası ile doğru dolduran şıkkı veya sorunun cevabını doğru 

veren şıkkı belirleyiniz.  

1) “Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey” tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) atom b) proton c) elektron d) nötron e) madde 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi atom için söylenemez? 

a) çıplak gözle görülmez    b) elektrikli yapıya sahiptir   c) bölünemez    d) hepsi   E) hiçbiri 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi atomun temel taneciklerinden biridir? 

a) pozitron    b) müon   c) alfa taneciği    d) beta taneciği    e) elektron 

 

4) Atomun çekirdeğinde ne bulunur? 

a) sadece protonlar  b) sadece nötronlar  c) protonlar ve elektronlar 

d) protonlar ve nötronlar    e)bir şey bulunmaz 

 

5) Atomun elektronları nerelerde bulunur? 

a) sadece çekirdekte  b) sadece belirli yörüngelerde  c) protonun hemen yanında 

d) hem çekirdekte hem de belirli yörüngelerde e) atomdan atoma değişir 

 

6) Bir atomdaki elektrik yükünü ................... sayıları belirler.  

a) elektronların  b) protonların  c) elektronların ve nötronların  
d) elektronların ve protonların  e) protonların, elektronların ve nötronların 

7) Atomdaki .................. arasında nükleer çekim kuvveti, ............ arasında ise elektriksel çekim 

kuvveti vardır.  

a) protonlar ve nötronlar; elektronlar ve protonlar  

b) protonlar ve protonlar; elektronlar ve elektromlar 

c) elektronlar ve nötronlar; nötronlar ve protonlar 

d) nötronlar ve nötronlar; elektronlar ve protonlar 

e) bilinmiyor 
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8) Sırasıyla “elektron, proton, nötron” için hangi yük sıralaması doğrudur? 

a) +,−,0  b) 0,−,−  c) −,+,+  d) −,+,0      e) −,+,− 

 

9) Bir atomdaki çekirdek yükünü ............. sayısı belirler.  

a) elektronların  b) protonların  c) elektronların ve nötronların  

d) elektronların ve protonların  e) protonların, elektronların ve nötronların 

 

10) Bir atoma enerji verilmesi suretiyle üst enerji seviyelerine çıkarılan bir elektron daha alt enerji 

seviyelerine geri iner. Bu esnasında elektronun kaybettiği enerji ............ olarak ortaya çıkar. 

a) atomik kütle b) radyasyon  c) izotop d) madde e) başka elektron 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi bir anyondur? 

a) 𝐾     b) 𝐾!!              c) 𝐾!!                 d)𝑃!               e) hiçbiri 

 

12) 4𝑝, 4𝑒 ve 5𝑛' u olan atomun kütlesini 𝑎. 𝑘. 𝑏. cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 4    b) 5     c) 8     d) 9     e) 13 

 

13) Nötr 𝑋 atomunun 14 elektronu ve 15 nötronu bulunmaktadır. 𝑋 atomunun Atom numarası ve 

Kütle numarası çifti aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 14 ve 15      b) 15 ve 14  c) 14 ve 29  d) 15 ve 29  e) 29 ve 15 

 

14) Nötr 𝑌 atomunun 15 elektronu ve 13 nötronu bulunmaktadır. 𝑌 atomunun değerliliği 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a) +1   b) -1   c) 0   d) -2   e) +2  

 

15) C!!"  atomunun Atom numarası ve Kütle numarası çifti aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 6 ve 18    b) 6 ve 12  c) 12 ve 18  d) 12 ve 6  e) 6 ve 6 

 

16) Elektron sayısı 36, nötron sayısı 45 olan -2 değerlikli Se atomunun, Atom numarası ve Kütle 

numarası çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  

a) 34 ve 45      b) 45 ve 34    c) 34 ve 79  d) 45 ve 79  e) 34 ve 11 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi izotop atomlar için doğru değildir? 

a) atom numaraları aynıdır b) kütle numaraları aynıdır c) periyodik cetveldeki yerleri aynıdır 

d) fiziksel özellikleri farklıdır  e) radyoaktif olanlarda yarı ömürler farklıdır 
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18) Verilen radyasyonun enerjilerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız: (i) IR (kızıl ötesi) 650THz, 

(ii) MW (mikrodalga) 0.98THz ve (iii) UV (ultra-viyole) 8000THz.    

a) UV>IR>MW      b) IR>UV>MW   c) UV>MV>IR       d) MW>IR>UV     e) MW>UV>IR 

 

19) .........., dalgadaki iki ardışık tepenin veya çukur noktasının arasındaki uzaklıktır.  

a) enerji b) frekans c) dalgaboyu  d) radyasyon  e) alınan yol 

 

20) Röntgen aşağıdakilerden hangisinin diğer adıdır?  

a) radyo dalgaları      b) mikrodalga     c) X-ışınları  d) görünür ışık      e) gama ışınları 

 

21) .............., atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden 

parçalanmasıdır, bir enerji türüdür. 

a) tayf  b) radyoaktivite  c) kütle d) patlama  e) reaksiyon 

 

22) Aşağıdakilerden hangisi radyasyon için doğrudur? 

a) Çekirdek tepkimesi sırasında ortaya çıkar.  

b) İnsan vücudunun da, birçok nesnenin de içinden geçebilir.  

c) Yalnızca toprağın, kayaların ve özellikle kurşunun içinden rahatça geçemez. 

d)  Bazı nesneler bir saniyeden çok daha az süreyle radyoaktif kalabilirler, bazıları ise binlerce yıl 

radyoaktif özelliğini koruyabilir. 

e) Hepsi 

 

23) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon için maksimum enerji miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 1eV  b) 5eV  c) 7 eV  d) 12 eV e) 12 keV 

 

24) 𝑅𝑎 → 𝑅𝑛!"
!!!

!!
!!" +⋯   reaksiyonunda ... ile temsil edilen parçacık aşağıdakilerden hangisidir? 

a) alfa           b) beta (-)     c) gama      d) beta (+)      e) proton 

 

25) 𝐶𝑠 → 𝐵𝑎!"
!"#

!!
!"# +⋯   reaksiyonunda ... ile temsil edilen parçacık aşağıdakilerden hangisidir? 

a) alfa           b) beta (-)     c) gama      d) beta (+)      e) proton 

 

26) 𝐵𝑎 → 𝐵𝑎!"
!"#

!"
!"#∗ +⋯   reaksiyonunda ... ile temsil edilen parçacık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) alfa           b) beta (-)     c) gama      d) beta (+)      e) proton 
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27) Şekilde vücuttaki girginlikleri verilen parçacıkların yukarıdan 

aşağıya doğru sıralanması hangi şıkta verilmiştir?  

a) elektron-proton-netron 

b) beta-gama-alfa 

c) alfa-beta-gama 

d) nötrino-müon-pozitron 

e) veriler sıralama için yetersiz 

 

28) Radyofrekans yöntemi ile yapılan bir varis tedavisi sırasında uygulanan radyasyonun frekansı 

4𝑀𝐻𝑧’dir. Bu radyo dalgasının dalgaboyunu 𝑚 cinsinden bulunuz? (𝑐 = 3x10!𝑚 𝑠 ,𝑀 = 10!)  

a) 100   b) 75   c) 50   d) 25   e) 0 

 

29) Royal Raymond Rife (1888-1971) tarafından icat edilen Rife yöntemi ile yapılan bir kanser 

tedavisi sırasında uygulanan radyasyonun frekansı 3𝑀𝐻𝑧’dir. Bu radyasyonun enerjisini 𝐽 

cinsinden bulunuz. (ℎ = 6,63x10!!")  

a) 2×10!!       b) 2×10!!"    c) 2×10!!"     d) 2×10!!" e) 2×10!!" 

 

30) Rydberg denklemini kullanarak C+5 (Z=6) iyonunda 5. seviyeden 1. seviyeye inen elektronun 

ürettiği radyasyonun dalgaboyunu Angström (𝐴!) cinsinden bulunuz. (𝑅 = 1,097x10! 𝑚!!)  

a) 25,73  b) 26.38  c) 40,15  d) 50,43  e) 60,92 

 

 


