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Test 1

1.  Nötronlar, etkileşim parçacıkları değil, madde par-

çacıklarıdır. Bu nedenle yanlış olan E seçeneğidir.

Cevap E dir.

2.  Protonu meydana getiren kuarkların baryon sayı-

larının toplamı, protonun baryon sayısına eşittir. 

Protonu oluşturan kuarkların yüklerinin toplamı, 

protonun yüklerine eşittir.
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Cevap A dır.

3.  Yukarı ve aşağı kuarklar proton ve nötronlar oluş-

turmaktadır. Proton ve nötronlar çekirdeği, çekir-

dek ve elektronlar ise atomu oluşturur. Bu neden-

le yukarı ve aşağı kuarklar ile elektron maddenin 

yapıtaşlarıdır.

Cevap E dir.

4.  Elektron için verilen seçenek yanlıştır.

Cevap E dir.

5.  Elektriksel olarak yüklü leptonlar zayıf çekirdek 

kuvvetleri aracılığıyla etkileşime girerler. Bir başka 

ifadeyle, leptonlar zayıf çekirdek kuvvetlerinden 

sorumlu olan parçacıklardır.

  Yine elektriksel olarak yüklü leptonlar elektroman-

yetik kuvvetler aracılığıyla etkileşime girerler.

Cevap B dir.

6.  Mezonlar temel parçacıklarla karşıtparçacıklardan 

oluştukları için kendileri çok kararsızdır. Ancak 

çekirdek kuvvetleri için kararsızlaştırma görevle-

ri yoktur. Mezonlar çekirdek kuvvetleri için aracılık 

yapabilir.

Cevap A dır.

7.  Nötronlara ait özellikler aşağıdaki gibidir.

• Elektrik yükleri yoktur.

• Kütleleri sıfıra yakındır.

• Elektromanyetik etkileşim yapmazlar.

• Kurşun bloklardan bile yavaşlamadan geçer-

ler.

• Hızları ışık hızına eşit değildir.

Cevap D dir.

8.  Nötrinoların kaynağı yıldızlar, karşıtnötrinoların 

kaynağı beta bozunmalarıdır.

Cevap D dir.

9.  Baryonlar; proton, nötron, sigma, lamda, ksi ve 

omega olmak üzere altı çeşittir. Bu grubun en hafif 

üyesi protonlardır.

Cevap B dir.
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 10. Atomaltı parçacıkları birbiriyle etkileşime girdikle-

ri kuvvetler dikkate alınarak; fotonlar, hadronlar ve 

leptonlar olmak üzere üç grupta incelenir.

Cevap E dir.

11.  Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların küt-

leleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom 

içerisinde bulunamazlar. Fotonların karşıtparça-

cıkları yine kendileri olup elektromanyetik kuvvet-

ler ve yüklü parçacıklarla etkileşime girerler.

Cevap C dir.

12.  9. sorunun çözümündeki bilgilere göre elektron 

baryon ailesinin bir elemanı değildir.

Cevap C dir.

13.  Proton haricindeki tüm baryonlar, en son ürünle-

ri proton olacak şekilde bozunurlar. Protonlar en 

kararlı baryon olduklarından bozunmazlar.

 Cevap A dır.

14.  Bir reaksiyon veya bozunum sırasında baryon olu-

şuyorsa karşıtbaryon da oluşur. Bu duruma bar-

yon sayılarının korunum yasası denir. Buna göre, 

reaksiyon veya bozunum öncesindeki toplam bar-

yon sayısı, reaksiyon veya bozunum sonrasındaki 

toplam baryon sayısına eşittir. Bu olaylarda;

  Baryonlar B = +1

  Kaşıtbaryonlar B = –1

  Diğer parçacıklar  B = 0

  alınarak baryon sayılarının korunduğu gösterilir.

  

p + n + p  →  p  + n + p + n + n

+1   +1   +1  →  –1    +1   +1    +1    +1

+3
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→

  Görüldüğü gibi baryon sayıları korunmuştur.

 Cevap D dir.

15.  Leptonlar, temel parçacıklardır. Daha küçük parça-

lara bölünemezler.

  Hadronlar ve nötronlar temel parçacık değildir.

Cevap A dır.

16.  Lepton ve kuarkların ortak özelliği noktasal parça-

cık olmalarıdır.

Cevap B dir.

17.  ddu  →  nötron oluşturur.

  u nun elektrik yükü  + e
3

2   ise  yük korunumuna

  göre  d nin yükü  – e
3

1   olur.

Cevap C dir.

18.  
parçacık adı sembolü yük miktarı spini
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Tabloya göre cevap A dır.

Cevap A dır.
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19. 

γ

e–

e+

(gama ışını)
  

Şekil 1

 Bir parçacık ile karşıtparçacığının çarpıştırılma-
ları hâlinde bu parçacıklar birbirlerini yok edebi-
lir ve bu esnada büyük miktarda enerji açığa çıka-
bilir. Karşılaşma sırasında açığa çıkan enerji deği-
şik formlara dönüşebilir. Örneğin; kütleleri aynı, yük 
işaretleri zıt olan elektron ve pozitronun çarpışma-
sını göz önüne alalım. Şekil 1 de gösterildiği gibi 
elektron ve pozitron çarpıştığında birbirlerini yok 
ederek gama ışını olarak enerjiye dönüşür. Bu ola-
yın denklemi;

 e– + e+ γ

 biçiminde yazılır.

 

γ
γ

γ

e+ e–

e–e+

 Şekil 2

e– + e+ γ  denklemi tersinir olup

( e– + e+γ ) yeterli enerjiye sahip iki gama 

fotonu çarpıştığında enerji maddeye dönüşebilir. 
Elektromanyetik enerjinin maddeye dönüştüğü bu 
olaya çift oluşumu adı verilir (Şekil 2).

Çift oluşumu sırasında;

γ  e–

γ  e+

γ  e– + p

reaksiyonları tek başına görülmez.

Cevap C dir.
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Test 2

1.  Doğadaki dört temel kuvvet aşağıdaki gibidir;

1. Elektromanyetik kuvvet

2. Güçlü (yeğin) çekirdek kuvveti

3. Zayıf nükleer kuvvet

4. Kütle çekim kuvveti

  Bu kuvvetler arasında şiddeti en küçük olan kütle 

çekim kuvvetidir.

Cevap E dir.

2.  Çekirdekteki protonlar arasındaki uzaklık  1.10–14 

metre veya daha küçük ise bu protonlar arasın-

daki güçlü (yeğin) çekirdek kuvveti ortaya çıkar. 

Çekirdeği bir arada tutan bu kuvvet tanımlanabi-

len en büyük kuvvettir.

  Protanlar arasındaki uzaklık 1.10–12 metre civarın-

da ise güçlü nükleer kuvvet sıfıra çok yakındır.

  Zayıf nükleer kuvvet, protonlarla nötronlar arasın-

da var olan bir kuvvettir. Bu kuvvet, elektromanye-

tik kuvvetten daha büyüktür.

Cevap A dır.

3.  Fotonların karşıtparçacıkları yine kendileridir.

Cevap C dir.

4.  Parçacık ve karşıtparçacıkların yük büyüklüğü, 

kütleleri ve enerji değerleri eşittir. Yük işaretleri 

zıttır.

Cevap E dir.

5. I. Atom üzerine gönderilen ışın soğrulmuş ve 

atomdan bir elektron kopmuştur. Bu, fotoelekt-

rik olaydır.

II. Çekirdek üzerine gönderilen ışın saçılmış ve 

atomdan bir elektron kopmuştur. Bu, compton 

olayıdır.

III. Bu olay çift oluşumudur.

Cevap B dir.

6.   
hadronlar

pion kaon proton nötron

Mezonlar Baryonlar

   

 

Cevap B dir.

7.  Baryonların kütleleri yaklaşık olarak protonun küt-

lesi kadardır. Ayrıca proton içerir ve nötron içerir.

Cevap E dir.

8.  Tüm baryonlar son ürünleri proton içerecek şekil-

de bozunurlar.

Cevap C dir.

9.  Nötron, baryon grubu içinde yer alır.

  Müon ve nötrino ise leptonlar grubu içinde yer alır.

Cevap D dir.
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10.  Leptonların belirli bir yapıları olmayıp nokta biçi-

mindedir.

Cevap A dır.

11.  Elektromanyetik enerjinin maddeye dönüştüğü 

olay çift oluşumudur.

Cevap C dir.

12.  Mezonların bozunması sonucunda hadronlar elde 

edilmez. Tüm mezonlar bozunarak elektrona, pro-

tona, nötrino ve fotona dönüşebilir.

Cevap E dir.

13.  Verilen üç özellik de hadronlara aittir.

Cevap E dir.

14.  Parçacık ve karşıtparçacıkların kütleleri ve yük 

büyüklükleri eşit olup yük cinsleri zıttır.

Cevap D dir.

15.  Fotonların karşıtparçacığı yine fotondur.

  Yüksüz pion, karşıtparçacığa sahip değildir.

  Elektronu karşıtparçacığı pozitrondur.

Cevap C dir.

16.  Mezonların bozunma ürünleri arasında elektron, 

pozitron, nötrino ve foton vardır. Proton yoktur.

Cevap e dir.

17.  Hadronlar sınıfında, mezonlar ve baryonlar yer 

alır.

  Leptonlar sınıfı, hadronlar sınıfının dışındaki grubu 

oluşturur.

Cevap B dir.

18.  Leptonların temel parçacık olduğunun kanıtı; bir 

yapılarının olmaması ve noktasal olmalarıdır. Hafif 

olmaları kanıt teşkil etmez.

Cevap D dir.

19.  p: proton

  p : karşıtproton

  olmak üzere bu tepkimenin denklemi  p p"c c+ +   

şeklindedir.

Cevap A dır.

20.  Reaksiyonda yer alan baryon sayılarını  +1, karşıt-
baryon sayılarını  –1 ile göstererek denklemi yeni-
den yazalım.

  

1 + 1

2

1 + 1–1–1

0

n + p p + n + p + n

  görüldüğü gibi denklemin sol tarafı  +2, sağ tara-

fı 0 dır. O hâlde böyle bir reaksiyon gerçekleşe-

mez. Baryon sayılarının korunumu için denklemin 

sağ tarafının da  +2 olması gerekir. Denklemi koru-

numlu şekilde yeniden yazalım.

  

1 + 1 1 + 1–1+1

n + p p + n + n + p

2 2

  Sonuç: Baryon sayılarının korunmadığı bir reaksi-

yon gerçekleşemez.

Cevap C dir.


