


TYT ATOM

A) I: Atom içi + ve - yüklerle dolu küre şeklindedir. 
B) II: Atomda birbirine eşit sayıda + ve - yük vardır. 
C) III: Atomun kütlesini proton ve nötronlar oluşturur. 
D) IV: Elektronların kütlesi önemsizdir. 
E) V: Elektronlar çizgisel yörüngelerde hareket eder. 

Yandaki sistemde atom modellerine 
ait bazı fikirler verilen şemada I, II, III, 
IV ve V numaraları bölmelere yerleşti-
rilmiştir. 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğru bölmeye yerleştirilmiştir?
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TYT ATOM

TANECİK YÜK KÜTLE YER

a I 9,1 . 10-28 VI

b II IV VII

c III V VIII

Yandaki tabloda atomun yapısında 
yer alan a, b ve c temel tanecikleri-
ne ait bazı bilgiler verilmiştir. 
Buna göre verilen bilgiler ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) VII ve VIII aynıdır. 
B) I’in değeri -1’dir. 
C) IV ve V yaklaşık olarak aynıdır. 
D) VI elektron bulutudur.
E) II ve III yaklaşık olarak aynıdır. 



Atom türleri hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin-
likle doğrudur?
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A) İzotop taneciklerin kimyasal özellikleri aynıdır. 
B) Aynı elemente ait atomların kütle numarası da aynı ise izobar olu
C) Elektron sayısı ve dizilimi aynı olan atomlar izoelektroniktir. 
D) Nötron sayısı aynı olan atomlar izotondur. 
E) İzobar atomlarda kütle numarası aynıdır. 



Yukarıdaki şartları sağlayan Z atomlarının kütle numaraları top-
lamı aşağıdakilerden hangisidir?

- X taneciğinin elektron diziliminde son yörüngedeki elektron sayısı 
Y’nin atom numarasına eşittir. 
- Y2+ iyonu ile nötr Z atomu izoelektroniktir. 
- Z’nin çekirdek yükü nötron sayısına eşittir. 
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A) 36
B) 40
C) 42
D) 44
E) 46

(X periyodik sistemin ilk 20 atomlarından biridir)



Yandaki grafikte bir atomun gerçekleştir-
diği bir kimyasal tepkime sonucu yapısın-
daki a, b ve c temel taneciklerinin sayıla-
rındaki değişimi göstermektedir. 

Buna göre:
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I. a taneciğinin yükü -1, b’nin +1 ve c’nin sıfırdır. 
II.Olay sonucu taneciğin çekirdeğinin çekim gücü azalmıştır.
III. Grafik 19

9F atomunun F-
 iyonuna dönüşmesini göstermektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


