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Test 1’in Çözümleri

 1. Yeğin çekirdek kuvveti, çekirdekteki tüm parçacık-

lar arasında bulunur. Yani bu kuvvet proton-proton, 

proton-nötron, nötron-nötron etkileşmelerinde mev-

cuttur. Protonlar coulomb kuvveti nedeniyle birbirle-

rini iterken, aynı anda çekirdek kuvveti vasıtasıyla 

çekici etkileşimde bulunmaktadırlar.

Cevap E dir.

 2.  Yeğin çekirdek kuvveti, sadece çok kısa mesafe-

ler için geçerlidir. Bu mesafe 10–15 m mertebesin-

dedir.  İki nükleon arasındaki uzaklık bir kaç nükle-

on çapı kadar olduğunda, birbirlerine uyguladıkla-

rı çekim kuvveti neredeyse sıfırdır. Eğer nükleon-

lar, güçlü bir kuvvet ile birarada tutulmak isteniyor-

sa, çok küçük bir hacim içinde tutulmalıdırlar.
nükleon

  Yeğin çekirdek kuvvetinin çok büyük olması, nük-

leonların arasındaki uzaklığın çok küçük olmasına 

bağlıdır. Eğer nükleonlar arasındaki uzaklık birkaç 

nükleon çapı kadarsa bu kuvvet sıfıra yakındır.

Cevap A dır.

 3.  X ve Y protonları birbirine çok yakın olduğundan 

aralarında büyük bir çekim kuvveti vardır. X-A pro-

tonları birbirinden uzak olduğu için bunlar arasında-

ki çekim kuvveti, X-Y arasındaki kadar büyük değil-

dir. Elektrik kuvvetleri X ve A protonlarını ittikleri gibi 

X ve Y yi de iterler. Bu itme kuvveti çekirdeği karar-

sız olmaya meyilli yapar.

Cevap B dir.

 4.  Bir çekirdek içinde ne kadar proton varsa, onları bir 

arada tutmak için de o kadar nötron gerekir. Hafif 

elementlerde, proton ve nötron sayısının eşit olma-

sı, bu sorunu çözmek için yeterlidir. Ancak ağır ele-

mentler için ekstra nötron gerekir. Örneğin; kurşu-

nun en bilindik formu, 82 proton ve 126 nötron içerir.

  O hâlde çekirdeğin boyutları büyüdükçe, protonları 

ve nötronları bir arada tutmak zorlaşır. Çünkü çekir-

dek kuvvetlerine oranla daha uzun mesafeli olan 

elektriksel kuvvetler, proton sayısının artmasıy-

la dengeyi çekirdeklerin kararsızlığına doğru götü-

rür. Atom numarası 92 olan uranyuma kadar olan 

çekirdekler, tabiatta doğal olarak bulunur. Fakat bu 

durum doğal olarak bulunan çekirdeklerin tamamı-

nın kararlı olduğu anlamına gelmez.

  Atom numarası (Z) küçük çekirdekler, eşit sayıda 

proton ve nötrona (N = Z) sahip olma eğilimi gös-

terirler. Diğer taraftan, Z arttıkça N > Z olacak şekil-

de artar. Hafif çekirdekler, şayet eşit sayıda proton 

ve nötron içeriyolarsa (N = Z ise) daha kararlıdırlar. 

Örneğin; helyum çekirdeği (2 proton + 2 nötron içe-

rir) çok kararlıdır. Ağır çekirdeklerde ise nötron sayı-

sı proton sayısına kıyasla daha büyükse çekirdekler 

daha kararlıdır. Bu durum; protonların sayısı çoğal-

dıkça coulomb kuvvetinin şiddeti artarak çekirdeğin 

dağılmasına neden olur biçiminde açıklanabilir. 

  Sonuç olarak, nötronlar yalnızca çekici kuvvete 

neden oldukları için, çekirdeğin kararlı olması için 

daha çok nötrona gereksinim vardır. Bu dengele-

me sınırsız değildir. Ağır çekirdekler için protonlar 

arasındaki itici kuvvet, daha çok sayıda nötron ila-

vesi ile dengelenemez. Bu olay, Z = 83 değeri ile 

sınırlıdır. 83 ten daha fazla proton içeren çekirdek-

ler kararlı değildir.

Cevap E dir.

 5.  Sonuç olarak; tüm kararlı çekirdeklerin ölçülen küt-

leleri, çekirdekleri meydana getiren proton ve nöt-

ronların kütlelerinin toplamından daha küçüktür.

Cevap D dir.

 6.  Grafiğin tepe noktasında Eb/A değeri 8,8 MeV 

olan demir elementinin bir izotopu olan 
26
56

Fe
 

bulunmaktadır. Bu, bir nükleonu koparmak için en 

çok enerji gerektirdiğinden en kararlı çekirdektir.

Cevap B dir.
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ATOMİK ÇEKİRDEK VE RADYOAKTİVİTE2

 7. 

mıknatıs

radyoaktif kaynak kurşun blok

alfa parçacığı

gama ışını

beta parçacığı

+

+

–
S

N

 

Kararlı olmayan çekirdekler kendiliğinden daha 

kararlı ve daha düşük enerjili hâle doğru bir iç 

değişime uğrayabilirler. Çoğu zaman çekirdekler 

fazla enerjilerini, parçacıklar veya elektromanyetik 

ışıma yayımlayarak harcarlar. Bu olaya radyoaktif-

lik denir. Radyoaktifliği ilk araştıranlar çekirdekler-

den yayımlanan enerjiyi ölçtüler ve üç farklı tip 

enerjiye sahip olan parçacığı manyetik alanlar yar-

dımıyla incelemeyi başardılar. Bu parçacıklardan 

pozitif yüklü olanlara alfa (α), negatif yüklü olanla-

ra beta (β) ve elektriksel olarak yüksüz olanlara 

gama (c) ışınları denilmiştir.

Cevap A dır.

 8.                 

  Radyoaktif elementler tarafından yayımlanan ışın-

ların nüfuz etme güçleri arasında çok büyük farklı-

lıklar vardır. Alfa ışınları durdurulması en kolay ışın-

lar olup önüne konulan bir tabaka kağıttan geçe-

mezler. Beta ışınları  kağıdı delip geçer; fakat önü-

ne konulan birkaç alüminyum folyo tabakasından 

geçemez. Gama ışınları durdurulması en zor ola-

nıdır. Bu ışınları durdurmak için kurşun ya da ağır 

metallerden yapılı koruyucu bir bloğa gereksinim 

vardır.                                                    Cevap B dir.

 9.  Radyoaktif bozunma miktarı sabit olup dış olaylar-

dan etkilenmez. Yani, yüksek ya da alçak basınç-

tan, yüksek ya da düşük sıcaklıktan, güçlü manye-

tik veya elektrik alandan hatta kimyasal reaksiyon-

lardan etkilenmez.

Cevap E dir.

 10.  Her 8 günde İyodun yarısı bozunur. Böylece aşa-

ğıdaki tabloyu oluşturabiliriz.

  

Zaman 

(gün)

İyot 

(g)

0 64

8 32

16 16

24 8

32 4

  O hâlde 32 gün sonra hastanenin elinde 4 g İyot-

131 kalır.

Cevap A dır.

 11.  Bozunma sabiti λ yı bulmak için T1/2 yi saniyeye 

çevirelim;

  T1/2 = 20 yıl = (20 yıl)·(3,16.107 s/yıl)

  T1/2 = 6,32.108 s

  bulunur. Bozunma sabiti;

  ,

, .

,
λ

T

0 693

6 32 10

0 693

/1 2
8

9 1– –

= =

, . s1 096 10=λ

  bulunur. t = 0 anında örneğin aktifliğini;

  R0 = λ·N0

  bağıntısıyla hesaplayabiliriz. Burada R0 ve N0 

sırasıyla t = 0 anında parçalanma hızı (aktiflik) ve 

radyoaktif çekirdek sayısıdır.  N0 = 2.1015 olarak 

verildiğine göre;

  R0 = λN0

  R0 = ( 1,096.10–9 s–1 ) . ( 2.1015 ) 

  R0 = 2,192.106     parçalanma/s

  olarak elde edilir. 1 Ci = 3,7.1010 parçalanma/s 

olduğuna göre;

  R0 = 0,592.10–4  Ci

  R0 = 5,92  mCi     bulunur.

Cevap D dir.
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 12.  Tüm canlılar karbon-14 ve karbon-12 izotoplarını 

belirli oranlarda taşırlar. Bu oran, yani karbon-14 

ün karbon-12 ye oranı ortalama olarak 1,3.10–12 

olup bu değer sabittir. Bir canlı öldüğünde için-

deki karbon miktarları yenilenemez; ancak mev-

cut karbon-14 atomlarının yarı ömürle bozunma-

ları devam eder. O hâlde zamanla  14C / 12C  ora-

nı azalır ve böylece gram başına düşen aktivitede 

değişim meydana gelir. Karbon-14 ün yarı ömrü 

5730 yıldır. Bunun bir başka anlamı şudur, şu 

anda ölmüş bütün canlılardaki karbon-14 ün mik-

tarı 5730 yıl sonra yarıya düşecektir. Bir sonra-

ki 5730 yıl sonra kalanın yarısı bozunarak devam 

edecektir.

  Arkeologlar karbon-14 tekniğini canlı fosilleri-

ne uygulayarak yaşlarını tayin etmede kullanır. 

Yüzyıllar geçtikçe, karbon-14 üretiminde dalgalan-

malar meydana geldiği için günümüzde bu tekni-

ğin %15 hata payı mevcuttur. Birçok amaç için bu 

durum kabul edilebilir bir hata miktarıdır.

  Eski kemiğin dakikada yaptığı beta ışıması yeni-

ninkinin yarısı olduğuna göre, yaklaşık 1 yarı ömür 

kadar zaman geçmiştir. Yani L kemiği yeni ise, K 

kemiğinin yaşı 5730 yıldır.

Cevap C dir.

 13. Kütle ve atom numaralarını dengeleyerek açığa 

çıkan nötronları bulabiliriz.

 I. 

 1

0
n

235

92
U+

140

54
Xe

94

38
Sr +

1

0
n)2( + enerji+

 

II.

 
1

0
n

235

92
U+

132

50
Sn

101

42
Mo +

1

0
n)3( + enerji+

 Denklemlerden görüldüğü gibi birinci olayda 2, 

ikinci olayda 3 nötron açığa çıkar.

Cevap D dir.

 14. Tüm elektromanyetik ışımalar boşlukta ışık hızı ile 

yayılırlar. Elektromanyetik ışımalar, yüklü cisimle-

rin ivmeli hareketinden oluşurlar ancak kendileri 

yüksüzdür.

  Alfa parçacıkları +2 yüklü helyum çekirdekle-

ri olup, bu ışınlar elektromanyetik dalga karakte-

ri taşımazlar. Gama ışınları, X-ışınları ve mor öte-

si ışınlar elektromanyetik dalga karakteri taşıdık-

larından, boşlukta ışık hızı ile yayılırlar. Ses dal-

gaları, havada 340 m/s hızla yayılan dalgalar olup 

elektromanyetik dalga değildir. O hâlde α ışınları 

ve ses dalgaları ışık hızı ile yayılmaz.

Cevap A dır.

 15. R0 başlangıçtaki, R ise t süre sonundaki aktiflik 

olmak üzere;

 R = R0 e
–λt  

 
R

R
e

λt

0

–=

 yazabiliriz. Her iki tarafın tabii logaritmasını alıp t yi 

yalnız bırakırsak;

 

( )

( )

λ

λ

ln

ln

R

R
t

t
R

R1

–

–

0

0

=

=

 bulunur. Yazdığımız son bağıntıda  λ  yerine;

 
, ,

λ
T g n

0 693

8

0 693

ü
/1 2

= =

 yazarak;

 

(
,

) ( )

( ) ,

, .

ln

ln

t
g n

mCi

mCi

dan

t g n bulunur

0 693

8

6

6

5
0 1819

2 1

5ü

ü

,

=

=

 
Cevap E dir.
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 16. Bozunma sabiti;

  
=

T1/2

0,693

=
4,5.10

9

0,693
= 1,54.10

–10
yıl

–1

 bulunur. N bozunmamış element miktarı, N0 baş-

langıçtaki element miktarı olmak üzere;

     N N e
t

0

–= m

 
N

N ( , . )( .y l

0

1 54 10 4 10–
10 1 9– –

e=
yıl)

 

 
N

N , ,

0

0 616 0 616– -
( , )e den0 54=,,e 0 54= =

 bulunur. Buna göre günümüzde kalan U-238’in 

miktarı %54 tür.

Cevap B dir.
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Test 2’nin Çözümleri

1. Elektrik ve manyetik alanlardan geçerken sapma-

ya uğramayan ışın çifti c ve X-ışınlarıdır. Çünkü 

bu iki ışın elektromanyetik dalgadır.

Cevap A dır.

2. Radyo dalgaları, görünür ışık, X-ışınları, c ışınları 

ışık hızı ile yayılır. 

 β ışını hareketli elektron olup ışık hızı ile yayılmaz. 

Cevap A dır.

3. α ve β ışınları yüklü parçacıklar olup hem elekt-

rik hem de manyetik alanlardan geçerken sapma-

ya uğrarlar. 

Cevap E dir.

4. • Yüksek enerji taşıma

 • Gazları iyonlaştırma

 •  Kimyasal ve fiziksel değişiklikler oluşturma

 Yukarıdaki üç özellik hem X-ışınlarının hem de c 

ışınlarının ortak özellikleridir.

Cevap E dir.

5. Yüksek enerjili elektronlarla atomların bombar-

dıman edilmesi X-ışınlarının elde edilme biçimidir.

 Atom çekirdeğinin uyarılması ise nükleer fisyon 

olayıdır. 

Cevap B dir.

6. Z > 83 olan tüm çekirdekler radyoaktiftir.

 Bu tür çekirdekler parçacık ve enerji salarak karar-

lı hale gelmektedir. Seçeneklerde verilenlerden 

atom numarası 84 olan element kesinlikle rad-

yoaktiftir.

Cevap E dir.

7. Zaman (yıl) 0 5730 11460

Karbon-14 ün

kütlesi
m

m

2

m

4

 Karbon-14 ün yarı ömrü 5730 yıldır. Bunun anla-

mı her 5730 yıl geçtiğinde kemik miktarının yarısı 

bozulur. Baştaki kütle m ise m

4
 kadar kütlenin kal-

ması için 11460 yıl geçmelidir. 

Cevap B dir.

8. Nötronlar çekirdeği bütün halde tutarlar ve ara-

larında güçlü çekirdek kuvveti vardır. Ancak nöt-

ronlar yüksük olduğundan aralarında coulomb 

kuvveti yoktur.

Cevap C dir.

9. Güçlü çekirdek kuvveti;

 • Proton-proton

 • Nötron-nötron

 • Proton-nötron

 arasında var olan bir kuvvettir. 

Cevap E dir.

10. Atomun çekirdeğinde bulunan nötronlar yüksüz-

dür. Yine çekirdekte bulunan protonlar (+) yüklü-

dür. Çekirdeğin çevresinde hareketli halde bulu-

nan elektronlar (–) yüklüdür.

Cevap B dir.

11. III. bilgi elektronlara ait bir özelliktir. C seçeneğin-

de nötronları anlatır dendiği için bu seçenek yan-

lıştır.

Cevap C dir.

12. Nötronlar; 

 • Yüksüzdür,

 • Elektronun yapısına katkıları yoktur,

 • Çekirdeği bir arada tutar.

 Cevap A dır.-
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13. Atom çekirdeğinin boyutları büyüdükçe coulomb 

kuvveti baskın hale gelir. 

Cevap C dir.

14. • Proton sayıları eşit ancak nötron sayıları farklı 

olan çekirdekler birbirinin izotopudur.

 • Hafif elementlerde kesinlikle proton ve nötron 

sayıları eşittir denemez. Eşit olmayabilir.

 • Ağır elementlerde genellikle nötron sayısı pro-

ton sayısından fazladır.

Cevap E dir.

15. Verilen bilgilerden D seçeneğindeki bilgi yeğin 

çekirdek kuvvetine ait bir özellik değildir.

Cevap D dir.

16. Zayıf çekirdek kuvveti proton-nötron arasında var 

olan bir kuvvettir.

Cevap B dir.

17. Ağır elementlerin çekirdeklerinin dağılmaması için 

nötronların sayısının protonların sayısından fazla 

olması gerekir.

Cevap B dir.

18. Kütle numarası büyük bir atomun çekirdeğini, yal-

nız nötron ilave etmek çekirdeği dağılmaktan kur-

tarabilir.

Cevap B dir.

19. Zaman 0 T 2T 3T = t

Radyoaktif

madde (g)
20 10 5 2,5 

 Tablodan görüldüğü gibi 20 g radyoaktif madde t 

saat sonra 2,5 g kalıyor. T yarı ömrü olmak üzere;

 t T T
t

3
3

&= =

 t = 3 saat ise

 T
3

3
1= =  saat bulunur.

Cevap C

20. α ve β nın ikisi de yüklü parçacıklar olup bir kütle-

ye sahiptir. c ışını elektromanyetik dalga olup küt-

lesi yoktur. 

Cevap B dir.

21. 
Zaman (gün) 0 2 4 6

Radyoaktif 

madde
m

m

2

m

4

m

8

 Tablodan görüldüğü gibi yarı ömrü 2 gün olan m 

kütleli maddenin 6 gün sonundaki miktarı m

8
 olur.

Cevap C dir.

22. Zaman (gün) 0 T 2T 3T 4T = 1 yıl

Radyoaktif 

madde
m

m

2

m

4

m

8

m

16

 Tablodan görüldüğü gibi kütlesi m olan izotop 

madde 1 yıl sonra m

16
 kütlesine sahip oluyor. O 

hâlde bu izotop 4 defa yarılanmıştır.

Cevap A dır.


