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Atom modelleri hakkında verilen aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atomu içi dolu sert küreye benzeten, 
atomun parçalanamayacağını iddia 
eden, atomların birleşme oranı de-
ğiştikçe yeni maddeler oluşacağını 
söyleyen bilim adamı Dalton'dur.

B) Thomson atomda birbirine eşit sayı-
da + ve - yük olduğunu ve - yüklerin 
kütlesinin önemsiz olduğunu iddia 
etmiştir.

C) Rutherford yaptığı alfa saçılması de-
neyi ile çekirdeğin varlığını ve çekir-
değin + yüklü olduğunu ispatlamıştır. 

D) Bohr elementlerin görünür bölge 
spektrumlarını inceleyerek elektron-
ların katmanlarda bulunduğunu id-
dia etmiştir.

E) Modern atom modeline göre atom 
çekirdeğinde proton ve nötron bulu-
nurken elektronlar çekirdek etrafın-
daki düzlemsel yörüngelerde bulu-
nur.
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Aynı elemente ait taneciklerden X, Y ve 
Z hakkında:

- X'in elektron başına düşen çekim gücü 
Y'den fazladır. 
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Tanecik Atom
Numarası

Kütle
Numarası

X2+ 12 24

Y 10 20

Z- 9 19

Yukarıdaki tabloda verilen atom ve iyon-
lar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Üçü de eşit sayıda elektron bulundurur.

B) Y ve Z'nin nötron sayıları aynıdır. 

C) Çekirdek yükü en büyük olan X'tir.

D) Nükleon sayısı en büyük olan Y'dir. 

E) Nötr X'in nötron ve eletkron sayısı eşittir.

- Y'nin yapısındaki yüklü temel tanecik sayısı 
nötr atomdan fazladır.

- Z' nin çapı X'ten azdır.

bilgileri veriliyor.

Buna göre bu tanecikler hakkındaki:

I. Y taneciği anyondur.

II. X nötr atomdur.

III. Z katyondur.

ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III

Atom türleri hakkında verilen aşağıda-
ki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İzotop taneciklerin eğer kütle numa-

raları aynı ise birbirinin izobarı olurlar.

B) İzoelektronik taneciklerde çekirdek 
yükü aynı olabilir.

C) İzoton taneciklerin nükleon sayıları 
eşit olabilir.

D) İzobar taneciklerin yükleri eşit değil-
se izoelektronik olabilir. 

E) Aynı elemente ait iki tanecik birbiri-
nin izotonu olabilir.
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XY4
3- İyonunun toplam elektron sayısı 

50'dir. 

Buna göre yukarıdaki iyonda yer alan X 
atomunun nötr elektron dizilimi hangi 
seçenekte doğru verilmiştir? 
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