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MENDELEYEV’İN PERİYODİK TABLOSU
• Bilinen 63 elementi atom kütlelerine göre 

sıralamıştır. 
• Bu sıralamada elementlerin fiziksel ve kimya-

sal özelliklerinin de düzenli (periyodik) olarak 
tekrarladığını görmüştür. 

• O güne kadar keşfedilmemiş galyum, ger-
manyum ve skandiyum gibi elementlerin 
varlığını, atom kütlelerini ve fiziksel-kimyasal 
özelliklerini tahmin ederek yaptığı tabloda bu 
elementlerin yerlerini boş bırakmıştır. 

• Varlığını tahmin ettiği elementler daha sonraki 
yıllarda bulunmuştur. 

• Mendeleyev yeni elementlerin bulunabileceği-
ni öngören bir sistem hazırlamıştır.

MOSELEY VE MODERN PERİYODİK SİSTEM
• Henry Moseley X-ışınları ile çeşitli elementle-

rin atom numaralarını bulmuştur.
• Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

atom kütlesine değil, atom numarasına (proton 
sayısına) bağlı olduğunu kanıtlamıştır.

• Moseley periyodik sistemde elementlerin atom 
kütlesi yerine atom numarasına göre gösteril-
mesini önermiştir. 

• Günümüzdeki periyodik sistem Moseley’in dü-
zenlediği şekilde yani artan atom numarasına 
göre düzenlenmiştir. 

PERİYODİK SİSTEMİN YERLEŞİMİ
14%

PERİYODİK SİSTEMDEKİ ELEMENTLER
53%

PERİYODİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİM
33%
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TYT - PERİYODİK CETVEL

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

 TYT Periyodik cetvel konusu TYT atom ko-
nusu ile doğrudan ilgilidir. Atomdaki temel tanecikler, 
atomun yapısı, proton ve elektron arasındaki çekim, 
elektron alışverişi sırasında meydana gelen çekimdeki 
değişimler gibi bilgiler burada doğrudan kullandığı-
mız bilgilerdir. 
 Bunun dışında TYT periyodik cetvel bir 
sonraki ünite olan Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
konusu içinde vazgeçilmezdir. Bu konuda eksikleri 
olan öğrenci türler arası etkileşimler konusunda sıkın-
tı yaşayabilir.

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNİTE
PERİYODİK SİSTEMİN YERLEŞİMİ 2 3
PERİYODİK SİSTEMDEKİ ELEMENTLER 1 1 1 1 1 1 11
PERİYODİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİM 1 1 2 1 7

KAZANIMLAR
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNİTE
PERİYODİK SİSTEMİN YERLEŞİMİ 1 3
PERİYODİK SİSTEMDEKİ ELEMENTLER 1 1 1 1 1 11
PERİYODİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİM 1 1 7
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MODERN PERİYODİK TABLO

Elementlerin artan atom numarasına göre sıra-
landığı tablo. 
Not: Yabancı kaynaklı sitelerde ve IUPAC’ın 
periyodik sisteminde atom numarası üst tarafa 
kütle numarası alt tarafa yazılıdır. Netten bilgi 
araştırırken buna dikkat etmeyi unutmayınız. 

PERİYOT

• 7 tane periyot vardır.
• Bir elementin yörünge sayısı aynı zamanda 

onun periyot numarasıdır.
• Bu nedenle aynı periyottaki elementlerin yö-

rünge sayıları aynıdır.
• Periyodik tablonun altında bulunan iki sıradan 

üstteki (lantanitler) 6. Periyot, alttaki (Aktinit-
ler) ise 7. Periyot elementidir.

• En kısa periyot 1. Periyottur ve 2 element 
vardır (Hidrojen ve Helyum)

• 2. Ve 3. Periyotta 8 element, 4. Ve 5. Periyot-
ta 18 element, 6. Ve 7. Periyotta 32 element 
vardır. 

• İlk 3 periyotta B grubu yoktur. 

1. Periyot
2. Periyot
3. Periyot
4. Periyot
5. Periyot
6. Periyot
7. periyot

6. Periyot
7. periyot

1 2
10
18
36
54
86

118

GRUP

1A
2A 3A 4A 5A 6A 7A

8AKLASİK

3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B

IUPAC 1
2

 3      4      5      6      7   8   9   10  11 12

 13 14  15 16  17
18

LANTANİTLER
AKTİNİTLER 3B

• IUPAC gruplandırma sistemine göre periyodik 
tabloda 18 tane grup vardır. 

• Klasik gruplandırma sistemine göre bu 18 
grup 8’i A grubu (Baş grup) 10’u B grubu (Yan 
grup) olarak 2’ye ayrılır. 

• İlk periyotta sadece 1A ve 8A grubu vardır. (1. 
Ve 18. Gruplar)

• İlk 3 periyotta B grubu yoktur. (3. İle 12. Grup-
lar arası yoktur)

• B grupları 4. Periyottan itibaren başlar.
• 3 tane 8 B grubu vardır. (8. Grup, 9. Grup ve 

10. Grup)
• B grupları 4. Periyotta 2A’dan(2. Gruptan) son-

ra 3B ile başlar, 2B(12. Grup) ile sonlanır.
• Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron 

sayısı aynıdır. (8A – Helyum hariç)
• Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri 

benzerdir. 
• 1,2,3A grupları ve B grupları metaldir.
• 4,5,6,7A grupları Ametaldir
• 8A grubu Soygazdır. 

2021
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Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden 
hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) B grupları geçiş metalleri olarak adlandırılır. 
B) Aynı grupta yer alan elementlerin değerlik 

elektron sayıları helyum hariç aynıdır. 
C) Lantanit ve aktinitler iç geçiş elementlerid
D) Benzer özellikli elementler aynı periyotta yer 

alır. 
E) A grupları baş grup olarak da adlandırılır. 
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PERİYODİK SİSTEMDE 
YER BULMA

• Bir elementin periyodik sistemdeki yerini 
bulmak için elementin yüksüz ve uyarılmamış 
elektron dizilimi yapılır. 

• Bu dizilimdeki yörünge sayısı elementin peri-
yot numarasını verir. 

• Bu dizilimde en dış katmandaki elektron sayı-
sına değerlik elektron sayısı denir. 

• Değerlik elektron sayısı elementin grup nu-
marasını verir. 

• İlk 20 elementten sonrası TYT kapsamında 
değildir. 

• 2He soygaz olduğu için değerlik elektron sayı-
sı 2 olmasına rağmen 2A grubunda değil, 8A 
grubundadır. 

2016
2017 2022

2e- 2e-8e-Mg 2e- 5e-8e-P

2e- 7e-8e-Cl 2e- 8e-8e-Ar

2e- 8e-Ne

Aşağıda bazı elementlerin temel haldeki 
katman elektron dağılımları verilmiştir. 

Bu elementlerin periyodik sistemdeki yer-
leri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A) Cl elementi 7. grup (7B) elementidir.
B) Ne elementi 3. periyottadır. 
C) P elementi 5. periyottadır.
D) Ar ve Ne aynı gruptadır.
E) Mg elementi 13. (3A)  gruptadır.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2022)
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ELEMENTLERİN
SINIFLANDIRILMASI

METALLER

• Periyodik tabloda 1,2,3A grubu (1A’da 
Hidrojen, 3A’da Bor hariç), B grupları (geçiş 
elementleri) ve iç geçiş elementleri metaldir. 

• Katı ve sıvı halde elektrik akımını iletirler.
• Civa (Hg) dışında oda koşullarında katı 

haldedirler.
• Erime noktaları yüksektir.
• Yeni kesilmiş yüzeyleri parlaktır.
• İşlenebilir, tel ve levha haline getirilebilirler.
• Doğada bileşikleri halinde bulunurlar.
• Daima elektron verirler. 
• Birbirleri ile bileşik oluşturmaz alaşım deni-

len homojen karışımları oluştururlar.
• Ametallerle iyonik yapılı bileşikler oluşturur-

lar. 
• Atomik yapılıdırlar; kendi kendileriyle mole-

kül oluşturamazlar.
• Oksijenli bileşikleri genellikle bazik özellikte-

dir. 

8O elementi ile ilgili:

I. Periyodik çizelgede 6A grubunda bulu-
nur.

II. Son katmanında 8 elektronu vardır. 
III. 2 elektron alarak oktetini tamamlar. 

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2016)

2010
2013

2014
2015

2016
2017 2020
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AMETALLER

• Periyodik tablonun sağ tarafında 4,5,6,7A 
gruplarında bulunurlar 

• Toplam 11 tanedir; Hidrojen (H), Oksijen (O), 
Fosfor (P), Karbon (C), Azot (N), Kükürt (S), 
Selenyum (Se), Flor (F), Klor (Cl), Brom (Br), 
İyot (I)

• Karbonun doğal allotropu olan grafit ve 
karbonun yapay alloptropları hariç elektriği 
iletmezler.

• Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde bulu-
nan ametaller vardır. 

• Erime – kaynama noktaları iyonik bileşiklere 
ve metallere göre düşüktür.

• Yüzeyleri mat veya saydamdır. 
• Kırılgandırlar, işlenemezler.
• Elektron alma istekleri yüksektir ancak bile-

şiklerinde (flor hariç) elektron verebilirler de. 
• Birbirleri ile kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
• Metallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar.
• Moleküllü yapıya sahiplerdir. (O2, S4, P8 gibi)
• Oksijenli bileşikleri genellikle asidiktir. 

YARI METALLER

• Periyodik cetvelde metallerle ametaller ara-
sındaki sınırda bulunan elementlerdir. 

• Oda koşullarında katı haldelerdir.
• Toplam 8 tane elementten oluşur; Bor (B), 

Silisyum (Si) Germanyum (Ge) Arsenik (As) 
Antimon (Sb) Tellür (Te) Polonyum (Po) ve 
Astatin (At)

• Fiziksel açıdan metallere kimyasal açıdan 
ametallere benzerler. 

• Hem + hem - değerlik alabilirler. 
• Katı haldedir, işlenebilirler. 
• Yarı iletken özellik gösterirler.
• Parlak veya mat olabilirler. 
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SOYGAZLAR

• Periyodik tablonun en sağında bulunan 6 
tane elementtir; Helyum (He), Neon (Ne), 
Argon (Ar),  Kripton (Kr), Ksenon (Xe), Radon 
(Rn)

• Oda koşullarında gaz haldelerdir.
• Elektron alma veya verme yatkınlıkları yoktur.
• Kimyasal açıdan pasiflerdir.
• Yanmazlar.
• Bileşik oluşturma istekleri yoktur. (Kr ve Xe 

elementlerinin özel şartlarda bazı bileşikleri 
elde edilebilir)

• Oda koşullarında atomik yapılılardır.
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PERİYODİK SİSTEMDE ÖZEL GRUPLAR

1A – Alkali Metaller
• Hidrojen bir alkali metal değildir
• 6 elementten oluşur (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)
• Oksitleri kuvvetli baz karakterindedirler.
• En aktif metal grubudur.
• Bileşiklerinde daima +1 değerlik alırlar
• Yumuşaktırlar, bıçakla kesilebilirler
• Suyla şiddetli tepkime verip hidrojen gazı 

açığa çıkarırlar

2A – Toprak Alkali Metaller
• 6 elementten oluşur ( Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
• İlk elementi olan Be bir amfoter metaldir. 
• Daima +2 değerlik alırlar
• Çok aktiftir.
• Sıcak suyla hidrojen gazı çıkararak tepkime-

ye girer. 

3A – Toprak Metalleri
• 2. Periyotta bulunan grubun ilk elementi bor 

bir yarımetaldir. 
• 3. Periyotta bulunan grubun ikinci elementi 

Alüminyum amfoter karakterdedir; hem asit 
hem bazlarla hidrojen gazı oluşturur. 

• 4,5,6 ve 7. Periyottaki toprak metalleri hiçbir 
bileşiğinde soygaza benzeyemez. 

7A – Halojenler
• 5 elementten oluşur (F, Cl, Br, I, At)
• En aktif ametal grubudur.
• Flor tüm bileşiklerinde daima -1 değerlik alır.
• Flor dışındakiler -1 ile +7 arasında değişken 

değerlikler alabilirler
• Flor ve Klor oda şartlarında gaz, Brom sıvı, 

İyot ve Astatin katıdır. 
• Astatin yarı metaldir ve radyoaktiftir.
• Hirdojenli bileşikleri asit özelliği gösterir ve bu 

bileşiklerin asitlik kuvveti aşağı doğru artar. 

B Grubu Elementleri  – Geçiş Metalleri
• Tamamı metaldir.
• Bileşiklerinde değişken pozitif değerlik alabi-

lirler. (Sabit değerlik alanları da vardır!)
• Metal oldukları için asla negatif değerlik ala-

mazlar.
• Erime noktaları genel olarak A grubu metalle-

rinden yüksektir
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12Mg, 14Si ve 17Cl elementleri ile ilgili ola-
rak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010,  2013, 
2014, 2017)

A) Mg metal, Si yarımetal ve Cl ametal 
özelliği gösterir

B) Mg ve Cl aralarında MgCl2 bileşiğini 
yapabilir.

C) Si ile Cl arasında kovalent bağ oluşur.

D) Elementlerin üçü de 3. periyottadır.

E) Si elementinin +4 yüklü iyonu Cl- ile 
izoelektroniktir.

Bu elementler ile ilgili olarak verilena aş-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) P, S ve L aynı periyottadır.

B) K ve N'nin değerlik elektron sayısı ay-
nıdır.

C) P bir elektron verip N bir elektron alın-
ca aynı soygazın elektron dizilimine 
ulaşır.

D) L ve N ametaldir. 

E) R toprak alkali metal, S toprak meta-
lidir.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2015,2021)

N

P S L

R K

Aşağıda bazı elementlerin periyodik sis-
temdeki yerleri belirtilmiştir.

CaCl2 bileşiğindeki kalsiyum iyonu ve klor 
iyonu izoelektronik olup elektron sayıları 
18'dir.

Buna göre:

I. Ca elementi 4. periyot 2A grubundadır. 

II. Cl elementi 3. periyot 7A grubundadır.

III. Bileşikteki Ca elementinden elektron 
koparmak daha zordur. 

ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2016)

A) Atom numarası 3'tür.

B) Metal olarak sınıflandırılır. 

C) Periyodik sistemde 13. grupta (3A) yer 
alır.

D) Bileşiklerinde daima iyonik bağ yapar.

E) Periyodik sistemde 3. periyottadır.

Yukarıdaki şekilde verilen X elementi ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2020)
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PERİYODİK ÖZELLİKLERİN 
DEĞİŞİMİ

ATOM YARIÇAPI

• Bir elementin yörünge sayısı onun periyot 
numarasını verir. Bu nedenle periyodu 
büyük olanın yörünge sayısı dolayısıyla 
atomun çapı da büyüktür. 

• Aynı periyottaki elementlerden proton sayı-
sı fazla olan (yani sağda olan) elektronlara 
daha fazla çekim uygulayacağı için proton 
sayısı fazla olan elementin çapı küçüktür. 

• Farklı periyottaki elementlerde sol veya 
sağda olmasına bakılmaz periyodu büyük 
olan elementin çapı da büyük olur. 

A R T A R

A

R

T

A

R

        X                           Y                         Z

Yukarıda göreceli büyüklükleri gösterilen X, Y ve 
Z atomları aynı grupta yer almaktadır. 

Buna göre bu atomlar hakkında verilen:

I. Kimyasal özellikleri benzerdir. 
II. Çekirdek yükü en büyük olan Y’dir. 
III. Üçü de alkali metal ise Z hidrojen olabilir.

İfadelerinden hangileri doğru olabilir?

2013
2013

2018
2019
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• Element son yörüngesindeki elektronları 
verince soygaza benzeyeceği için elektron 
vermesi güçleşir. Bu nedenle element soy-
gaza benzediği anda iyonlaşma enerjisinde 
aşırı artış gözlenir;

• Tablodaki elementler incelendiğinde sodyumun 
1. İle 2. İyonlaşma enerjileri arasında yaklaşık 
9-10 kat artış vardır. Bu sodyumun 1A grubun-
da olması nedeniyledir. İlk elektronunu verince 
soygaza benzeyen soydum 2. Elektronu soy-
gaz düzenine ulaştığı için çok zor vermiştir.

• Aynı şekilde alüminyumun 3. İyonlaşma enerji-
si ile 4 iyonlaşma enerjisi arasında aşırı bir ar-
tış vardır. Bunun sebebi alüminyumun 3A gru-
bunda olmasıdır. 3 elektron verince soygaza 
benzediği için 4. İyonlaşma enerjisi 3. den çok 
büyüktür.

• Kükürtün iyonlaşma enerjileri incelendiğinde 
ise aşırı artış yoktur. Bunun sebebi kükürtün 6A 
grubunda olmasıdır, kükürtteki aşırı artış 6 ile 
7. İyonlaşma enerjileri arasında olacaktır. 

• Böyle bir tablo verildiğinde artışların en büyü-
ğünü değil 3,5 - 4 kattan daha fazla artmış ol-
ması şartını arıyoruz. 

İYONLAŞMA ENERJİSİ

• Gaz haldeki bir elementin son yörüngesindeki 
1 elektronu koparabilmek için, elemente veril-
mesi gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi de-
nir. 

 X(g)  + İE1  → X+(g) + 1e-

• Bir elementten 1 elektron kopardıktan sonra 
ikinci elektronu (iki elektronu değil) koparmak 
için verilmesi gereken enerji 2. İyonlaşma 
enerjisidir;

 X+(g) + İE2 → X2+(g) + 1e-

• Aynı mantıkla 6. İyonlaşma enerjisi 5 elektron 
kopardıktan sonra altıncı elektronu koparmak 
için verilmesi gereken enerjidir. 

 X5+(g) + İE6 →  X6+(g) + 1e-

• Bir element elektron verdikçe geri kalan elekt-
ronlarına uyguladığı elektron başına çekim 
arttığı için geri kalan elektronları koparmak 
güçleşir. 

• Yani ardışık gelen iyonlaşma enerjileri daima 
artar;

 İE1 < İE2 < İE3 < İE4 < İE5 < İE6 <….

• Bir elementten 2 elektron koparmak istiyorsak 
birinci iyonlaşma enerjisi ve ikinci iyonlaşma 
enerjisinin toplamı kadar enerji vermemiz ge-
rekir.  Aynı şekilde 6 elektron koparmak istiyo-
sak ilk 6 iyonlaşma enerjisinin toplamı kadar 
enerji vermemiz gerekir. 

 X(g)  + Q  → X2+(g) + 2e-      Q = İE1 +İE2

Element İE1 İE2 İE3

1H 1312 - -

2He 2372 5250 -

• Bir elemente enerji vererek tüm elektronlarını 
koparabiliriz bu nedenle bir elementin nötr 
haldeki elektron sayısı yani atom numarası 
kadar iyonlaşma enerjisi vardır
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• İyonlaşma enerjisinin periyodik tablodaki 
değişimine baktığımızda ise çekirdek kendi-
ne yakın olan elektronu daha fazla çekeceği 
için atomun çapı büyüdükçe elektron kopar-
mak kolaylaşır. 

• Bu nedenle periyodik tabloda iyonlaşma 
enerjisi çap ile ters orantılıdır. 

• Soldan sağa artış sırasında 2A ve 5A (küresel 
simetriden dolayı) elektronlarını beklenen-
den daha çok çekerler, bu grupların iyonlaş-
ma enerjileri kendilerinden bir sonra gelen 
3A ve 6A’dan daha yüksektir;

• 1A<3A<2A<4A<6A<5A<7A<8A
A R T A R

A

R

T

A

R• Yukarıdaki elementlerin periyodik sistemdeki 
yerlerini bulunuz. 
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ELEKTRON İLGİSİ

• Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron 
alması sırasında gerçekleşen enerji deği-
şimine elektron ilgisi denir.  

• Elektron ilgisi genellikle ekzotermiktir
 X(g) + e- → X-(g) + Eİ
• Bir element elektronu ne kadar çok çeki-

yorsa o kadar çok almak isteyeceği için 
elektron ilgisi çap ile ters orantılı olarak 
artar.

• Soygazların elektron ilgisi yoktur. 
• İstisna olarak klorun elektron ilgisi flordan 

fazladır. 
A R T A R

A

R

T

A

R

ELEKTRONEGATİFLİK

• Bir atomun bağ elektronlarını kendine 
çekme yeteneğinin ölçüsüdür

• Elektronegatifliği en yüksek olan element 
flordur.

• Elektronegatifliği en düşük element 1A 
grubundaki fransiyumdur. 

• Soy gazların elektronegatifliği yoktur.
• Çapı küçük olan atom elektronlara daha 

fazla sahip çıkacağı için çap ile ters oran-
tılıdır. 

A R T A R

A

R

T

A

R



16

8O, 16S ve 34Se elementleri ile ilgili olarak 
verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Periyodik cetvelin aynı grubunda yer 
alırlar.

B) iyonlaşma enerjisi en büyük olan O'dur.

C) Atom çapı en büyük olan Se'dir.

D) Elektron ilgisi en büyük olan S'dir.

E) Elektronegatiflikleri O>S>Se şeklindedir. 

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2013,2018)

Periyodik cetvelin IIA ve IIIA grubu ele-
mentleriyle ilgili

I. Her iki gruptaki elementlerin de ço-
ğunluğu iyonik bağlı bileşik oluşturur.

II. IIA grubunda yukarı doğru çıkıldıkça 
iyonlaşma enerjisi artar.

III. IIIA grubunun ilk elementi bir yarıme-
taldir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2012)

Periyodik sistem ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atom çapı bir periyotta sola, bir grupta 
aşağı doğru genellikle artar.

B) İyonlaşma enerjisi bir periyotta sağa 
doğru genellikle artar.

C) Aynı grupta aşağı doğru elektron ilgisi 
genellikle azalır.

D) Bir periyotta elektronegatifliği en bü-
yük grup 8A dır. 

E) Metalik karakter genellikle sola ve aşa-
ğı doğru artar.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2013)

2He elementiyle ilgili olarak verilen aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Değerlik elektron sayısı 2'dir.

B) Aynı gruptakilerden daha küçük atom 
çapına sahiptir.

C) Soygazdır.

D) Periyodik sistemin en yüksek iyonlaş-
ma enerjisine sahip elementidir.

E) Kendi grubunun elektron ilgisi en 
yüksek elementidir.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2016)
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