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PROTONLAR, NÖTRONLAR VE ELEKTRONLAR 

GÖSTERİ 

1. Yukarıdaki bir karbon atomu resminde çekirdekteki (protonları, nötronları) ve elektronları gösteriniz. 

2. Aşağıdaki ifadeleri eşleştiriniz. 

   

 

 

3. Aşağıdaki atom altı parçacıkların karşısına “birbirlerini çeker” veya “birbirlerini iter” ifadelerini yazınız.  

İki proton__ birbirlerini iter_________  

İki elektron___ birbirlerini iter_______ 
Bir proton ve bir elektron____ birbirlerini çeker______ 

Aşağıdaki maddeler birbirlerine yaklaştırıldığında neler olmaktadır? 

Maddeler İter & çeker Açıklama 

Yüklenmiş plastik & yüklenmiş cilt 

 

Çeker Plastik negatif ve cilt pozitif olduğu için birbirlerini çeker 

Yüklenmiş plastik & nötr sıra (masa) 

 

Çeker Plastik negatif ve masa nötr olduğu için birbirlerini çeker. 

Fakat Plastiğin masayı çekmesinin nedeni, çoğu pozitif yükün 

plastiğe doğru gelmesi ve negatif yüklerin uzaklaşmasıdır. 

Yüklenmiş plastik & yüklenmiş 

Plastik 

 

İter Her iki plastik aynı yüklere sahip olduğu (negatif yük) için 

birbirlerini iter. 

4- Yüklenmiş balonu kâğıt parçalarına yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?  

Küçük kâğıt parçaları hareket ederek balona yapışır. 

5- Elektron, proton ve yükler hakkında bildiklerinizi kullanarak bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayın.  

Bir balonu saçımıza veya giysilerimize sürttüğümüz zaman, balon ekstra elektron alarak negatif 

yüklenir. Eğer balonu küçük kâğıtlara yaklaştırırsak, kâğıttaki elektronlar kâğıttan geriye doğru 

gidecektir ve kâğıt yüzeyinde protonlar yani pozitif yükler kalacaktır. Balonda negatif yükler fazla 

olduğu için, kâğıttaki pozitif yükleri çekecektir. Bu nedenle kâğıt balona doğru hareket edecektir. 

6- Her bir resmin altına balon ve saç arasındaki etkileşim ve balon ve kâğıt arasındaki etkileşimin nasıl 

olduğu hakkında açıklamalar yazın.  

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 
DERS 1 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

Proton 

Elektron 

Nötron 

 

Yüksüz 

Pozitif yüklü Negatif 

Negatif yüklü 

 

İlk başta, kâğıt ve 

balon nötrdür. 

Birbirlerini 

etkilemez.  

 

Balonu saçınıza sürdükten sonra, fazla elektronlar 

balona geçer. Balonu bir küçük kâğıt parçalarına 

yaklaştırdığımızda, balon üzerindeki fazla elektronlar 

kâğıt parçalarındaki elektronları iter ve balona yakın 

kısımlarda protonlar (pozitif yükler) dizilir.  

 

Balon üzerindeki elektronlar 

ile kâğıt üzerindeki pozitif 

yükler birbirini çeker ve kâğıt 

balona doğru hareket eder. 

 


