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Periyodik sistem hakkında verilen aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bugünkü periyodik sistem Mende-
leyev tarafından temel atılan ancak 
Moseley tarafından düzenlenen sis-
temin gelişmesi ile oluşturulmuştur. 

B) Modern periyodik sistemde IPAC'a 
göre 18 tane grup ve 7 tane periyot 
vardır. 

C) Aynı periyotta yer alan elementlerin 
yörünge sayıları daima aynıdır. 

D) 8A grubu dışında IUPAC'a göre aynı 
grupta olan elementlerin değerlik 
elekron sayıları daima aynıdır. 

E) 6A grubundaki bir elementin +2 yük-
lü katyonu 4A grubunda yer alır. 

-2-

-3-

X, Y, Z ve T elementleri periyodik siste-
min 2. periyodunda olup elementler 
hakkında:

 - X elementi yüksek sıcaklıklarda elek-

Bilgileri veriliyor.

Y taneciği X elementinin izotopu olup, Y'nin 
elektron sayısı ile nötron sayısı eşittir. 

Buna göre Y elementi aşağıdakilerden 
hangisidir?

triği iletirken düşük sıcaklıklarda yalıtkandır. 

- Y elementi kimyasal olarak X'e benzer. 

- Z ve T elementleri atomik yapıda olup Z 
elementi Y ile bileşik yapabilirken T elemen-
ti Y ile bileşik yapamamaktadır. 

bilgileri veriliyor.

Buna göre bu taneciklerin çekirdek yükle-
ri hangi seçenekte doğru olarak kıyaslan-
mıştır?

X elementi hakkında:

-  15P elementi ile aynı periyottadır.

- 2He elementi ile aynı gruptadır. 

- Proton sayısı nötron sayısına eşittir.
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A) X>Y>Z>T

B) T>Y>X>Z

C) Y>T>Z>X

D) Z>T>Y>X

E) X>T>Y>Z



3 1.E     2.A     3.B     4.D     5.E

-4- -5-

Yukarıdaki grafik X, Y, Z, T ve L elementleri-
nin atom numaralarına karşılık 1. iyonlaşma 
enerjilerinin değişimini göstermektedir.

Buna göre bu elementler hakkında verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlışlığı 
kesindir?

A) X ve Z aynı gruptadır. 

B) Y ve T'nin değerlik elektron sayısı aynıdır. 

C) Z'nin atom çapı en büyüktür. 

D) Y ile T kovalent bileşik yapar. 

E) L bir yarımetaldir. 
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Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yer 
alan elementler hakkında verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Na, Mg ve Be elementlerinin metalik ak-

tiflikleri Na>Mg>Be şeklinde sıralanır. 

B) B bir yarımetal olup atom çapı ve iyon-
laşma enerjisi Be'den küçüktür. 

C) F,P,S ve Cl ametal olup aralarında elekt-
ronegatifliği en büyük element F'dir. 

D) Verilen elementlerden elektron ilgisi en 
büyük olan elemenet Cl'dir. 

E) He, Be ve Mg aynı gruptadır. 


