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Bu ünitede anlatılanları ö"renebilmek için;
* Ünite giri#lerinde verilen soru, resim, #ema vb. hazırlayıcı çalı#maları dikkatli  

olarak inceleyiniz.
* Çalı#malardan sonra metin ve anlatımları takip ederek konuyu anlamaya çalı#ınız.
* Ba#langıçta yaptı"ınız çalı#maları yeniden yaparak daha önceden yaptı"ınız 

çalı#malarda hatanız varsa düzeltiniz.
* Ünite sonunda verilen ünite özetini dikkatlice okuyunuz.
* Ünite sonunda verilen de"erlendirme sorularını cevaplamaya çalı#ınız. 

Cevaplayamadı"ınız sorularla ilgili konuları geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
* Bu çalı#malardan sonra cevaplayamadı"ınız soruları yeniden cevaplamaya  

çalı#ınız.

NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIIYYIIZZ??� �

Bu üniteyi çal›flt›€›n›zda; 
* Is›n›n, s›cakl›€› yüksek maddeden s›cakl›€› düflük olan maddeye aktar›lan enerji 

oldu€unu bilecek,
* Ayn› maddenin kütlesi büyük bir örne€ini belirli bir s›cakl›€a kadar ›s›tmak için, 

kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ›s› gerekti€ini kavrayacak,
* S›cakl›€›n, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi oldu€unu ö€renecek,
* Is› aktar›m yönü ile s›cakl›k aras›nda iliflki oldu€unu bilecek,
* S›v› termometrelerin nas›l yap›ld›€›n› ö€renecek,
* Maddelerin ›s›nmas›n›n enerji almalar› anlam›na geldi€ini bilecek,
* Suyun ve di€er maddelerin “öz ›s›”lar›n› ö€renecek, farkl› maddelerin öz ›s›lar›n›n 

farkl› oldu€unu bilecek,
* Ba€lar›n, kat›larda s›v›lardakinden daha sa€lam oldu€unu ö€renecek,
* Kütlesi belli suyun, kaynama s›cakl›€›nda tamamen buhara dönüflmesi için gerekli 

›s› miktar›n› hesaplayabilecek,
* Kat›, s›v› ve buhar hâlleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri ›s›t›p-so€utarak,

s›cakl›k-zaman verilerini grafi€e geçirmeyi ö€renecek,
* Is›nan-so€uyan maddelerin, s›cakl›k-zaman grafiklerini yorumlayıp; hâl de€iflimleri ile 

iliflkilendirebileceksiniz.

BBUU  ÜÜNN‹‹TTEENN‹‹NN  AAMMAAÇÇLLAARRII� �
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ÜÜNN‹‹TTEE VV
MMAADDDDEENN‹‹NN  HHAALLLLEERR‹‹  VVEE  IISSII    

GG‹‹RR‹‹fifi
Sevgili ö€renciler, 5 ve 6. s›n›f Fen ve Teknoloji dersinde ›s›n›n bir enerji türü

oldu€unu, maddenin hâllerini, hâl de€iflimlerini ve kimyasal ba€ kavram›n› ö€rendiniz.
Bu ünitede, ›s› enerjisinin mekanik ve elektrik enerjisine dönüfltü€ünü,  ›s›nman›n enerji
al›p-verme oldu€unu, ay›rt edici bir özellik olan öz ›s› kavram›n› ve maddelerin
›s›n›rken veya so€urken al›nan-verilen ›s› enerjisini atom veya moleküller aras›ndaki
ba€larla iliflkilendirmesini ö€reneceksiniz. 

55..11 IISSII  VVEE  SSIICCAAKKLLIIKK
Maddeler do€ada kat›, s›v› ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. Maddeler hangi

halde olursa olsun bütün maddeler atom veya molekül denilen taneciklerden oluflmufltur.
Maddeleri oluflturan atom veya moleküller daima hareket halindedir. 

Maddeler ›s› ald›€›nda maddeleri oluflturan tanecikler daha h›zl›, ›s› verdi€inde ise
daha yavafl hareket eder.  Madde ›s›t›ld›€›nda maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki
mesafe artar. Madde so€umaya bafllad›€› zaman ise maddeyi oluflturan tanecikler
aras›ndaki mesafe azal›r.

Maddeler ›s› al›rken veya ›s› verirken maddeyi oluflturan tanecikler (atom veya
moleküller) aras›nda ›s› aktar›m› gerçekleflir. 

......madde ›s› ald›€›nda

....... madde ›s› verdi€inde

!!eekkiill  55..11::  AAyynn››  mmaaddddeenniinn  kkaatt››,,  ss››vv››  vvee  ggaazz  hhaalliinnddeekkii  ttaanneecciikklleerrii

� Maddeleri oluflturan taneciklerin hareketlerini artt›rabilir miyiz? Ya da yavafllatabilir
miyiz? Bir madde ›s›t›ld›!›nda veya so!utuldu!unda o maddeyi oluflturan taneciklerin
hareketinde nas›l bir de!iflme olur? 
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55..22 IISSII  AALLIIfifi  VVEERR‹‹fifi‹‹  VVEE  SSIICCAAKKLLIIKK  DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹MM‹‹
Is›, s›cakl›klar› farkl› iki maddenin birbirine temas› sonucunda, s›cakl›€› yüksek

olan maddeden s›cakl›€› düflük olan maddeye aktar›lan enerjidir. Is› aktar›m olay›nda,
s›cakl›€› yüksek olan tanecikler daha h›zl›, s›cakl›€› düflük olan tanecikler ise daha
yavafl hareket eder. H›zl› hareket eden tanecikler yavafl hareket eden taneciklerle
çarp›fl›r. Taneciklerin çarp›flmalar› s›ras›nda ›s› al›fl verifli gerçekleflir. Çarp›flmadan
sonra h›zl› hareket eden tanecikler yavafllarken, yavafl hareket eden taneciklerin h›z›
artar. Bu ›s› al›fl verifli taneciklerin h›zlar› eflit oluncaya kadar devam eder. Taneciklerin
h›z› eflitlendi€inde maddelerin s›cakl›€› her yerinde eflitlenmifl olur. 

Su miktarlar› ayn›, s›cakl›klar› 40 oC ve 80 oC olan 1. ve 2. kaplardaki sular ayr› bir
kapta kar›flt›r›l›yor ve suyun s›cakl›€› 60 oC olarak ölçülüyor. Bu da bize s›cakl›klar›
farkl› maddeler aras›nda ›s› al›fl verifli oldu€unu gösterir. S›cakl›€› yüksek olan maddeden
s›cakl›€› düflük olan maddeye do€ru ›s› ak›fl› gerçekleflmifltir.  

Is›, bir maddenin bütün moleküllerinin sahip oldu€u hareket enerjisinin toplam›d›r.
S›cakl›k ise moleküllerin ortalama hareket enerjisinin bir göstergesidir. Tek bir
molekülün kütlesi çok küçük oldu€undan sahip oldu€u hareket enerjisi de çok küçüktür.
Maddeler çok say›da molekülden veya atomlardan olufltuklar›ndan, maddelerin sahip
oldu€u hareket enerjisi büyük de€erlere ulafl›r.

Örne€in; bir çaydanl›k dolusu kaynar suyun ve bir bardak kaynar suyun içine ayn›
miktarda buz parças› at›ld›€›nda, çaydanl›ktaki buz parças›n›n daha çabuk eridi€i
gözlenir. S›cakl›klar› ayn› olmakla birlikte çaydanl›ktaki su miktar›n›n daha fazla
olmas›ndan dolay› çaydanl›€a at›lan buz daha çabuk erimifltir. Çünkü çaydanl›ktaki su
miktar›, dolay›s›yla da su moleküllerinin say›s›, bardaktakinden daha fazlad›r.

Kütleleri farkl›, bafllang›ç s›cakl›klar› ayn› olan maddeleri belirli bir s›cakl›€a
kadar getirmek için kütlesi fazla olan maddenin daha uzun süre ›s›t›lmas› gerekir. 

� Kütleleri farkl›, bafllang›ç s›cakl›klar› ayn› olan bir maddeyi, belirli bir s›cakl›!a
kadar getirmek için hangisini daha çok ›s›tmak gerekir?

fifieekkiill  55..22::  KKüüttlleessii  aayynn››,,  ss››ccaakkll››kkllaarr››  ffaarrkkll››  aayynn››  mmaaddddeelleerr  aarraass››nnddaakkii  ››ss››  aall››flflvveerriiflflii  
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Bafllang›ç s›cakl›€› ayn›, kütleleri farkl› olan maddelere eflit süre ›s› verilirse, kütlesi
az olan maddenin s›cakl›k art›fl› daha büyük, kütlesi çok olan maddenin s›cakl›k art›fl›
daha küçük olur. 

55  ddaakkiikkaa                                55  ddaakkiikkaa

Is›n›n, maddeler üzerinde görülen ve kolayca ölçülebilen etkilerinden yararlanarak
baz› araçlar yap›labilir. Termometre bu araçlardan biridir. Is›nan maddelerin hacimlerinin
büyüdü€ünü, so€uyan maddelerin hacimlerinin küçüldü€ünü (genleflme) daha önceki
derslerinizden ö€rendiniz. Bundan baflka s›cakl›klar› farkl› iki madde birbirine temas
edince s›cak olan maddenin so€udu€unu, so€uk olan maddenin ise ›s›nd›€›n› (›s› al›fl
verifli) ve sonunda ortak bir s›cakl›€a ulafl›ld›€›n› ö€rendiniz.

Maddelerin s›cakl›€›n› ölçmek için bu iki özellikten yararlan›larak termometreler
yap›lm›flt›r. Termometreler metallerin, s›v›lar›n ve gazlar›n genleflme özelli€ine göre
yap›lm›fllard›r. ‹lk termometreyi 1592 y›l›nda ‹talyan bilim insanı Galileo (Galileo)
yapm›flt›r. Galileo’nun yapt›€› haval› termometre çok duyarl› olmas›na karfl›n
kullan›lmas› çok zordu. Bu yüzden haval› termometreler baz› laboratuarlarda özel
amaçlar için kullan›l›r. Gazl› termometrelerin kullan›m› güç oldu€undan dolay› yerine
s›v›l› termometreler yap›lm›flt›r. S›v›l› termometrelerde genleflen madde olarak gümüfl
parlakl›€›nda c›va veya renkli alkol kullan›l›r.

� Maddelerin s›cakl›!›n› ölçmede bu iki özellikten faydalan›labilir mi? 

fifieekkiill  55..33::  AAyynn››  mmaaddddeenniinn  ffaarrkkll››  mmiikkttaarrllaarr››nn››nn  ffaarrkkllıı  ssüürreelleerrddee  ››ss››tt››llmmaass››

fifieekkiill  55..44::  AAyynn››  mmaaddddeenniinn  ffaarrkkll››  mmiikkttaarrllaarr››nn››nn  eeflfliitt  ssüürreelleerrddee  ››ss››tt››llmmaass››
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DDuuvvaarr  tteerrmmoommeettrreessii                  HHaassttaa  tteerrmmoommeettrreessii                                              LLaabboorraattuuaarr  tteerrmmoommeettrreessii

Termometrenin haznesi 1 atmosfer bas›nç alt›ndaki buzlu suya bat›r›l›r.
Termometrenin s›v›s›n›n hacmi küçülür ve k›lcal borunun içinde bir yerde durur.
Buraya 0 Celsius (oC) iflareti konur. Sonra bu termometre kaynayan suyun buhar› içine
tutulur. Termometrenin s›v›s› genleflerek boruda yükselir ve bir yerde durur. Buraya da
100 oC iflareti konur. Daha sonra iflaretlenen bu iki ara 100 efl bölmeye ayr›l›r. Her
bölme 1 oC’a karfl›l›k gelir. Termometremizin haznesini ›l›k bir suya bat›rd›€›m›zda
k›lcal borudaki s›v› (c›va veya alkol) 40’a kadar yükseliyorsa ›l›k suyun s›cakl›€›n›n 40
oC oldu€unu söyleyebiliriz. Saf su 1 atmosfer bas›nç alt›nda 100 oC’ da kaynar, 
0 oC’ da donar. Termometreler genellikle suyun bu özelli€ine göre yap›l›r. 

IIss››  vvee  DDii""eerr  EEnneerrjjii  TTüürrlleerrii
Is›, yaflant›m›zda genifl ölçüde yararland›€›m›z bir enerji türüdür. Yemek

piflirmede, ›s›nmada vb. durumlarda ›s›dan yararlan›r›z. Is›dan baflka elektrik enerjisi,
›fl›k enerjisi, mekanik (hareket) enerji, kimyasal enerji gibi enerji türleri de vard›r.
Enerji korunumu kanununa göre enerji yok olmaz fakat bir enerji türü, baflka bir enerji
türüne dönüflebilir. Is› da bir enerji oldu€una göre hareket (mekanik) enerjisinin ›s›
enerjisine nas›l dönüfltü€ünü afla€›daki etkinli€i yaparak anlamaya çal›fl›n›z.

EEttkkiinnlliikk::    HHaarreekkeett  eenneerrjjiissiinniinn  ››ss››  eenneerrjjiissiinnee  ddöönnüüflflmmeessii

‹ki tane odun parças› veya tafl alarak bu deneyi yapabilirsiniz. Odun parçalar›n›n
veya tafllar›n s›cakl›€›n› elinizle kontrol ediniz. Dokundu€unuzda so€uk olmal›d›r.
Sonra odun parçalar›n› veya tafllar› birkaç dakika birbirine sürtünüz. Daha sonra tekrar
elinizle sürttü€ünüz odunlara ya da tafllara dokununuz. Ne hissettiniz? Odun parçalar›n›n
ya da tafllar›n ›s›nd›€›n› fark ettiniz mi?

� S›v›l› bir termometre Celsius olarak nas›l bölmelenir? 

RReessiimm  55..11::    TTeerrmmoommeettrree  ççeeflfliittlleerrii    



RReessiimm  55..22::  TTaaflfl  ppaarrççaallaarr››

Odun parçalar›n›n veya tafllar›n s›cakl›€› artm›flt›r. Buda bize hareket enerjisinin ›s›
enerjisine dönüfltü€ünü göstermektedir. Sizde hareket enerjisinin ›s› enerjisine dönüflümü
ile ilgili baflka deneyler yapabilirsiniz.

Is› alan maddelerin s›cakl›€› artar. Ayn› maddenin farkl› kütleleri, eflit süre ayn›
›s›t›c› ile ›s›t›ld›€›nda kütlesi az olan maddenin s›cakl›€›n›n daha çok artt›€›n› ö€rendiniz.

Oda s›cakl›€›nda bulunan e#it kütleli su ve zeytinya€›, eflit süre ayn› ›s›t›c› ile
›s›t›l›r ve termometredeki de€erleri okunur. Maddelerin ilk s›cakl›€› ile son s›cakl›€›
aras›ndaki farka bak›l›r. 

FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88
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� Bafllang›ç s›cakl›klar› ayn›, kütleleri eflit farkl› maddeler eflit süre ayn› ›s›t›c› ile
›s›t›l›rsa ne olur?  

� Eflit süre ve ayn› ›s›t›c› ile ›s›t›lmas›na ra!men her iki maddedeki s›cakl›k art›fl›
ayn› m›d›r? Ayn› de!il ise bu neden kaynaklan›yor olabilir? 

fifieekkiill  55..55::  FFaarrkkll››  mmaaddddeelleerriinn  eeflfliitt  ssüürree  ››ss››tt››llmmaass››
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Bafllang›ç s›cakl›klar› ayn›, kütleleri eflit farkl› maddeler eflit süre ayn› ›s›t›c› ile
›s›t›l›rsa maddelerdeki s›cakl›k art›fl› farkl› olur. Bu da maddelerin farkl› olmas›ndan
kaynaklan›r. Suyun 1 gram›n›n s›cakl›€›n› 1 oC art›rmak için verilen ›s› miktar› ile
zeytinya€›n›n 1 gram›n›n s›cakl›€›n› 1oC art›rmak için verilen ›s› miktar› farkl›d›r.
Suyun 1 gram›n› 1 oC art›rmak için 4,180 joule ›s›,  zeytinya€› için 1,965 joule ›s› 
gerekmektedir. Bu de€erlere bak›ld›€›nda hangi maddeye daha çok ›s› verilmesi gerekti€ini
söylemek mümkündür. Farkl› maddelere eflit ›s› verildi€inde öz ›s› de€erlerine bakarak
hangi maddedeki s›cakl›k art›fl›n›n daha fazla olaca€›n› söylemek mümkündür.

Herhangi bir maddenin bir gram›n›n s›cakl›€›n› 1 oC art›rmak için gerekli ›s› 
miktar›na o maddenin öz ›s›s› (›s›nma ›s›s›) denir. 

Birimi, joule/g oC veya kalori/g oC’dir. Sembolü “c” ile gösterilir.  Uluslararas›
birim sisteminde öz ›s›n›n birimi joule/g oC’dir. 1 kalori 4,18 joule eflittir. Yani 
1 kalori = 4,18 joule’dur.  Öz ›s› maddeler için ay›rt edici bir özelliktir ve bütün 
maddelerin öz ›s›lar› farkl›d›r. Baz› maddelerin öz ›s›lar› çizelge 1’de verilmifltir. 

55..33 MMAADDDDEENN‹‹NN  HHAALLLLEERR‹‹  VVEE  IISSII  AALLIIfifi  VVEERR‹‹fifi‹‹  
Maddeler do€ada kat›, s›v› ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Do€ada farkl›

hallerde bulunan maddeler bir halden di€er bir hale geçebilirler. Bir maddenin hal
de€ifltirmesi için ›s› almas› veya vermesi gerekir. Maddeler ›s› ald›€›nda maddeyi oluflturan
taneciklerin h›zlar› artar (Resim 5.3).  Maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki mesafe
artar ve tanecikleri bir arada tutan ba€ zay›flar (kopar). Madde hal de€ifltirmifl olur.

Bir maddenin s›cakl›€›ndaki de€iflme;  ald›€› veya verdi€i ›s› miktar›na, maddenin
cinsine ve kütlesine ba€l›d›r.

Maddenin ad› Öz ›s›s› (joule/g oC) Maddenin ad› Öz ›s›s› joule/g oC

Su 4,180 Alüminyum 0,910

Zeytinya€› 1,965 Bak›r 0,370

Alkol 2,540 Nikel 0,420

C›va 0,12 Çinko 0,390

Buz 2,090 Kurflun 0,130

ÇÇiizzeellggee  55..11::    BBaazz››  mmaaddddeelleerriinn  öözz  ››ss››llaarr››



fiekil 5.6 a’da bir kat›ya ait atom modeli verilmifltir. Bu modeldeki atomlar, ba€l›
hâlde iken flekil 5.6 b’deki gibi serbest hareket edebilir hâle geçirmek için enerji 
vermek mi yoksa almak m› gerekir?

fiekil 5.6 a’daki tanecik modeline göre madde kat› haldedir ve maddeyi oluflturan
tanecikler birbirleriyle temas halindedir. Bu tanecikler aras›nda büyük çekim kuvveti
(ba€) vard›r. Kat› maddeye ›s› verilirse kat› maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki ba€
zay›flar ve madde flekil 6b’ deki gibi s›v› hale geçer ve tanecikler serbest hareket edebilir
hale gelir. Birbirleri üzerinden kayarlar. Buda s›v›lara ak›flkanl›k özelli€i kazand›r›r.

fiekil 5.7’de ›s›t›lan bir kat› maddenin kat›, s›v› ve gaz halindeki taneciklerinin
durumu modelle gösterilmifltir. S›v› hale geçen maddeye ›s› verilmeye devam edilirse
madde s›v› halden gaz haline geçer ve tanecikler aras›ndaki mesafe daha çok artar.

Tanecikler aras›ndaki mesafenin artmas›yla taneciklerin bir arada durmas›n› sa€layan
ba€ daha çok zay›flayacakt›r. S›v› ve gaz hâlinde maddenin tanecikleri aras›ndaki
ba€kopar. Tanecikleri bir arada tutan ba€›n sa€laml›€› maddenin haline göre de€iflir.
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RReessiimm  55..33::  IIss››  aallaann  ttaanneecciikklleerriinn  hhaarreekkeettii

fifieekkiill  55..66::  MMaaddddeenniinn  kkaatt››  hhaallddeenn  ss››vv››  hhaallee  ggeeççiiflfliinnii  ggöösstteerreenn  ttaanneecciikk  mmooddeellii
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fifieekkiill  55..77::  AAyynn››  mmaaddddeenniinn  ffaarrkkll››  hhaalllleerrii

� Sizce maddenin hangi hâlindeki tanecikleri (atom, molekül veya iyon) bir arada
tutan ba! daha sa!lamd›r? 

Maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki ba€ maddenin kat› halinde daha sa€lamd›r.
Madde ›s› ald›€›nda tanecikler aras›ndaki ba€ zay›flar (gevfler) ve tanecikler birbirleri
üzerinden temas ederek kayar. Maddenin s›v› halinde ise tanecikler aras›ndaki ba€ gaz
haline göre daha sa€lamd›r. Çünkü gaz maddeleri oluflturan tanecikler aras›ndaki ba€lar
kopar ve tanecikler birbirinden ba€›ms›z hareket eder. 

Bir maddenin kat›, s›v› veya gaz halinde olufluna maddenin hâli, bir halden di€er
bir hale geçmesi olay›na hâl de€iflimi denir. 

Hâl de€iflimi olay›, maddenin ›s› almas› ya da vermesiyle gerçekleflir. Erime ve
buharlaflmada maddeye ›s› verilirken, donma ve yo€uflmada ise ›s› aç›€a ç›kar. Kat›
maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki ba€, maddeye ›s› verildi€inde gevfler ve madde
kat› hâlden s›v› hâle geçer. Bu olaya erime denir. 

RReessiimm  55..44::  KKaarr››nn  eerriimmeessii

�

�



Donma s›ras›nda madde ortama ›s› verdi€inden ortam ›s›n›r. Maddenin ›s› alarak
kat› halden s›v› hale geçmesine erime, s›v› halden gaz haline geçmesine buharlaflma
denir. Maddenin ›s› kaybederek gaz halden s›v› hale geçmesine yo€uflma, s›v› halden
kat› hale geçmesine donma denir. 

Baz› maddeler ise normal koflullarda (1atm bas›nçta) s›v› hale geçmeden do€rudan
kat› halden gaz haline geçer. Bu olaya süblimleflme denir. Örne€in: naftalin oda
s›cakl›€›nda do€rudan gaz haline geçer. Baz› maddeler de yine normal koflullarda gaz
halinden do€rudan kat› hale geçer. Bu olaya k›ra€›laflma denir. 
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Maddenin s›v› hâle geçebilmesi için ›s› almas› gerekmektedir. Çünkü madde ›s›
ald›€›nda maddeyi oluflturan taneciklerin hareketleri artar, tanecikler aras›ndaki ba€lar
kopar, tanecikler aras›ndaki mesafe artar ve böylelikle madde hâl de€ifltirmifl olur.

Hâl de€ifltirme sadece kat›dan s›v›ya, s›v›dan gaza geçifllerde görülmez. Bu durumun
tersi de mümkündür. Maddeler gazdan s›v›ya, s›v›dan kat›ya do€ru da hâl de€ifltirir.
Örne€in:  Bir s›v› so€utulmaya baflland›€› zaman s›v›y› oluflturan taneciklerin hareket
enerjileri azal›r ve tanecikler daha yavafl hareket etmeye bafllar. Tanecikler aras›ndaki
mesafe azal›r ve so€utma s›ras›nda maddeyi oluflturan tanecikler birbirine
yaklaflt›€›ndan dolay› tanecikler aras›ndaki çekim kuvvetleri (ba€), taneciklerin düzenli
bir flekilde dizilimine neden olur. Bu durumda s›v› donmaya bafllar ve kat› hale geçer
($ekil 5.8).    

fifieekkiill  55..88::  BBiirr  ss››vv››  mmaaddddeenniinn  kkaatt››  hhaallee  ggeeççmmeessii

RReessiimm  55..55::  HHaall  ddee""iiflfliimm  ddiiyyaaggrraamm››

�

�
�
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55..44 EERR‹‹MMEE  vvee  DDOONNMMAA  IISSIISSII
Sabit bas›nç alt›nda bütün saf kat› maddelerin kat› halden s›v› hale geçti€i sabit bir

s›cakl›k de€eri vard›r. Bu s›cakl›k de€erine erime s›cakl›€› ya da erime noktas› denir.
Örne€in: Buz 0 oC’ta, kalay 321 oC’ta erir. Erime ile donma birbirinin tersidir. Bundan
dolay› erime s›cakl›€›, donma s›cakl›€›na eflittir. Erime ve donma süresince s›cakl›k
sabit kal›r. 

Erime ve donma s›cakl›€› madde miktar›na ba€l› de€ildir. Her maddenin erime
s›cakl›€› birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle erime s›cakl›€› maddeler için ay›rt edici bir
özelliktir. Çizelge 5.2’de baz› maddelerin erime ya da donma s›cakl›klar› verilmifltir.

Erime s›cakl›€›ndaki bir kat›n›n 1 kilogram›n›n yine ayn› s›cakl›kta s›v› hale
gelmesi için verilmesi gereken ›s›ya erime ›s›s› (Le) denir. Örne€in: Bir gram buzu eritmek
için 80 kalori ya da 334,4 joule’luk ›s› vermek gerekir. Erime ›s›s› da ay›rt edici bir
özelliktir. 

Kütlesi m olan, erime s›cakl›€›ndaki bir kat›y› eritmek için verilmesi gereken ›s›
miktar›,  Q = m . Le ba€›nt›s› ile hesaplan›r. 

Q = ›s› miktar›,  
m = kütle, 
Le = erime ›s›s›d›r.

RReessiimm  55..66::  BBuuzzuunn  eerriimmeessii      GGrraaffiikk  55..11::  BBuuzzuunn  eerriimmee  ggrraaffii""ii

ÇÇiizzeellggee  55..22::  BBaazz››  mmaaddddeelleerriinn  eerriimmee  ((ddoonnmmaa))  ss››ccaakkll››""››

Maddenin ad› Erime (donma) s›cakl›€›

Kurflun 337

Çinko 420

Alüminyum 659

Gümüfl 960

�

�



* Madde hal de€ifltirirken s›cakl›€› de€iflmez.
* Bir maddenin erime s›cakl›€› ile donma s›cakl›€› eflittir.
* Erime s›cakl›€›(donma) ile erime(donma) ›s›s›, maddenin ay›rt edici özelliklerindendir.

ÖÖRRNNEEKK:: 0 oC’ta 600 gram buzu 0 oC’ta su haline getirmek için verilmesi gereken
›s› miktar› kaç joule’dur? (Buzun erime ›s›s› (Le) = 334400 J/kg)

ÇÇÖÖZZÜÜMM::  
m = 600g = 0,6 kg                         Q = m . Le

Le = 334400 J/kg                               Q = 0,6 . 334400
Q = ?                                                 Q = 200640 joule

FFEENN  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹  88

116699

Donma s›cakl›€›nda bulunan bir s›v› maddenin 1 kilogram›n›n kat› hale dönüflmesi
için çevreye verdi€i ›s› miktar›na donma ›s›s› (Ld) denir. Kat› bir madde, erirken ald›€›
›s›y› donarken çevreye geri verir. Karl› havalarda havan›n ›s›nmas›n›n nedeni ortama
verilen ›s›d›r. Erime ve donma birbirinin tersi oldu€undan erime ›s›s› ile donma ›s›s›
birbirine eflittir. Baz› maddelerin erime ›s›lar› (donma ›s›lar›)  hem joule cinsinden hem
de kalori cinsinden çizelge 5.3’de verilmifltir. 

ÇÇiizzeellggee  55..33::  BBaazz››  mmaaddddeelleerriinn  eerriimmee  ((ddoonnmmaa))  ››ss››llaarr››

Maddenin ad›
Erime ›s›s› (J/kg) 

(Donma ›s›s›)
Erime ›s›s› (kalori/g)

(Donma ›s›s›)

Buz 334400 80

C›va 11290 2,70

Kurflun 22570 5,39

Bak›r 175560 42

�

� Kapal› mekânlar›n afl›r› so!umas›n› önlemek için ortama su konulmas›n›n yarar›
nedir?

Kapal› mekânlar›n afl›r› so€umas›n› engellemek için ortama su konulur. So€uk
ortama konulan su donmaya bafllar. Yukar›da ö€rendi€iniz gibi s›v› maddeler donarken
çevresine ›s› verir. Bundan dolay› ortam›n afl›r› so€umas› engellenmifl olur.

Ayn› flekilde ›s›t›lmas› zor kapal› mekânlarda tutulan taze meyve ve sebzelerin,
so€uk k›fl günlerinde, donmaya karfl› korunmas› için depoya su dolu kaplar konur.
Kaplardaki su donarken çevreye ›s› verir ve kapal› mekânlarda saklanan taze sebze ve
meyvenin donmas› engellenir.



GGrraaffiikk  55..22::  SSaaff  mmaaddddee  vvee  ssaaff  oollmmaayyaann  mmaaddddeenniinn  kkaayynnaammaa  nnookkttaass››

Baz› durumlarda maddelerin donmas›n› isterken baz› durumlarda ise donmas›n›
istemeyiz. Örne€in, otomobil radyatörlerinde bulunan suyun donmamas› için radyatöre
antifriz konulur. Antifriz suyun donma noktas›n› düflürerek daha geç donmas›n› sa€lar.
Yine ayn› flekilde so€uk k›fl günlerinde, yollardaki buzlanmay› önlemek için yollara tuz
serpilir. Tuz suda çözünerek suyun daha geç donmas›na neden olmaktad›r. Saf suya
göre tuzlu suyun donma noktas› daha düflüktür. 

Saf maddelerin saf olmayan maddelere göre tuzlu su örne€inde oldu€u gibi donma
noktalar› düflük, kaynama noktalar› yüksek olur. Bildi€iniz gibi kar›fl›mlar, saf olmayan
maddelerdir ve en az iki saf maddenin bir araya gelmesiyle oluflurlar. Grafik 5.2’de saf
suyun ve saf olmayan tuzlu suyun kaynama noktalar› verilmifltir. 1atmosfer bas›nçta saf
suyun kaynama noktas› 100 oC iken ayn› bas›nçta tuzlu suyun kaynama noktas› grafi€e
bak›ld›€›nda yüksek oldu€u görülmektedir.

117700
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55..55 AATTAATTÜÜRRKK’’ÜÜNN  BB‹‹LL‹‹MM  VVEE  TTEEKKNNOOLLOOJJ‹‹YYEE  VVEERRDD‹‹⁄⁄‹‹  ÖÖNNEEMM
Dünya, h›zla de€iflmekte ve geliflmektedir. Bu de€ifliklik ve geliflmelere ayak

uydurmak gerekir. ‹nsanl›€›n karfl›laflt›€› her türlü soruna çare bulmak, ancak ak›lc› ve
bilimsel düflünmek ile mümkündür. Bilimsellik; olaylara bilimsel esaslara göre bakmay›,
gerçe€i bilimsel yöntemlerle araflt›rarak bulmay› esas al›r. 

Teknoloji; bilimin üretim, hizmet ulafl›m vb. alanlarda uygulanmas›d›r.
Yaflamam›zda önemli bir yer tutan teknoloji, insan›n bilimi kullanarak do€aya üstünlük
kurmas›n› sa€lar. Bilim ve teknoloji iç içedir. Bilimin olmad›€› yerde teknolojinin
olmas› mümkün de€ildir. Bilim ve teknolojiye önem veren ülkelerin baflar›s› ve refah
düzeyleri yüksektir.

Bilim ve teknolojinin temelinde ak›lc›l›k yer al›r. Ak›lc›l›k, karara varmada kul-
lan›lan bilgi ve yöntemlerin gerçeklere uymas› ve bilimsel olmas›d›r. Ak›lc› bir tutum,
ancak bilim ve teknolojiye inan›p ondan yararlanmakla gerçeklefltirilir. 

Atatürk’e göre, bilim ve ak›lc›l›€a dayanan uygarl›k yolu, toplumlar için vazgeçilemeyen
bir yoldur. Atatürk, ak›l ve mant›k kurallar›yla hareket ederek bugünkü ça€dafl Türkiye’nin
kurulmas›n› ve geliflmesini sa€lam›flt›r. “Benim manevi miras›m, bilim ve ak›ld›r.” sözüyle
bilime ve akla verdi€i önemi vurgulam›flt›r. Bir ülkede bilim, ancak bilgiyi benimseme ve
üretme yoluyla ilerleyebilir. Atatürk, bu düflünceyi “%lim tecrübeyle olmaz, incelemeyle
olur.” sözleriyle ifade etmifltir.

‹nsan bilim ve teknoloji yard›m›yla do€ay› gereksinimlerine uygun do€rultuda etkiler.
Bu etkileme süreci süreklilik gösterir. Örne€in; elektrik ak›m›, bilimsel araflt›rmalar
sonucunda ilkel bir pille insanl›€›n hizmetine girmifltir. Bugün elektrik lambas›ndan, en
ince elektronik aletlere kadar hemen hemen her yerde elektrik ak›m›ndan
yararlan›lmaktad›r. 

Atatürk, ak›lc›l›k özelli€iyle bu gerçekleri görmüfltür. Ça€dafl uygarl›k düzeyine
ulaflmay›, Türk ulusuna zorunlu bir hedef olarak göstermifltir. Bu hedefe ulaflmak için
bizler de onun gerçekçili€ini, ak›lc›l›€›n› ve bilimselli€ini örnek almal›y›z.  

117711
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55..66 BBUUHHAARRLLAAfifiMMAA  VVEE  YYOO##UUfifiMMAA  IISSIISSII
Elinize ya da herhangi bir yere dökülen suyun bir süre sonra kayboldu"unu fark

etmiflsinizdir. S›cak yaz günlerinde küçük su birikintilerindeki sular›n da kayboldu"unu
görmüflsünüzdür. S›v›lar›n d›flar›dan enerji alarak gaz haline geçti€i bu olaya buharlaflma
denir. Buharlaflma her s›cakl›kta ve sadece maddenin yüzeyinde olur.  

Bir cezve suyu oca€a koydu€unuzda belli bir süre sonra cezveden buhar ç›kt›€›n›,
›s›tmaya devam ettikçe suyun içinde buhar kabarc›klar›n›n olufltu€unu görürsünüz. Bir
s›v›n›n kabarc›klar oluflturarak buhar haline geçmesine kaynama denir. 

Sabit atmosfer bas›nç alt›nda bütün saf s›v› maddelerin s›v› halden gaz hale geçti€i
sabit bir s›cakl›k de€eri vard›r. Bu s›cakl›k de€erine kaynama s›cakl›€› ya da kaynama
noktas› denir. Örne€in: su 100 oC’ta, benzen 80 oC’ta kaynar. 

Erime ve donma olaylar› birbirinin tersi oldu€u gibi kaynama olay›n›n tersi de
yo€uflmad›r. Bu nedenle kaynama noktas› yo€uflma noktas›na eflittir. Kaynama ve
yo€uflma süresince s›cakl›k sabit kal›r. Kaynama ve yo€uflma s›cakl›€› madde miktar›na
ba€l› de€ildir. Her maddenin kaynama s›cakl›€› birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle kaynama
s›cakl›€› maddeler için ay›rt edici bir özelliktir. Çizelge 4’de baz› maddelerin kaynama
(yo€uflma) s›cakl›klar› verilmifltir.

ÇÇiizzeellggee  55..44::  BBaazz››  mmaaddddeelleerriinn  kkaayynnaammaa  ss››ccaakkll››""››

RReessiimm  55..77::  SSuuyyuunn  BBuuhhaarrllaaflflmmaass››

Maddenin ad› Kaynama (yo€uflma) s›cakl›€› (oC)

Su 100

C›va 358

Alüminyum 2057

Oksijen -183

�

�

�
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Kaynama s›cakl›€›ndaki bir s›v›n›n 1 kilogram›n›n yine ayn› s›cakl›kta buhar (gaz)
hâle gelmesi için verilmesi gereken ›s›ya buharlaflma ›s›s› (Lb) denir. Örne€in: Bir gram
suyu buhar haline getirmek için 2257,2 joule’luk ›s› vermek gerekir. Buharlaflma ›s›s›
ay›rt edici bir özelliktir. 

Kütlesi m olan, erime s›cakl›€›ndaki bir s›v›y› buhar haline getirmek için verilme-
si gereken ›s› miktar›,  Q = m . Lb ba€›nt›s› ile hesaplan›r. 

Q = ›s› miktar›,  
m = kütle, 
Lb = buharlaflma ›s›s›d›r.

Yo€uflma s›cakl›€›ndaki bir buhar›n 1 kilogram›n›n yine ayn› s›cakl›kta s›v› hale
gelmesi için d›flar›ya (ortama) vermesi gereken ›s› miktar›na yo€uflma ›s›s› (Ly) denir.
S›v›lar›n buharlaflma ›s›s› yo€uflma ›s›s›na eflittir. Örne€in: 1 gram suyun buhar haline
gelmesi için 2257,2 joule’lük ›s› almas› gerekiyordu. 1 gram buhar›n da s›v› hale gelmesi
için ortama 2257,2 joule’lük ›s› vermesi gerekir. Yo€uflma s›ras›nda madde ortama ›s›
verdi€inden dolay› ortam›n s›cakl›€› artar. Bütün s›v›lar, buharlafl›rken ald›klar› ›s›lar›
yo€uflurken ortama geri verirler. Bütün s›v›lar›n kaynama noktalar› farkl› oldu€u gibi
buharlaflma ›s›lar› da birbirinden farkl›d›r. Bu da buharlaflma ›s›s›n›n s›v›lar için ay›rt
edici bir özellik oldu€unu gösterir. Çizelge 5.5’de baz› maddelerin buharlaflma ›s›lar›
verilmifltir.

* Madde hal de€ifltirirken s›cakl›€› de€iflmez.
* Bir maddenin kaynama s›cakl›€› ile yo€uflma s›cakl›€› eflittir.
* Kaynama(yo€uflma) s›cakl›€› ile buharlaflma(yo€uflma) ›s›s›, maddenin ay›rt edici 

özelliklerindendir.

Maddenin kütlesi artt›kça buharlaflmas› için gerekli olan ›s› miktar› da artar.
Örne€in üç ayr› kapta kaynama s›cakl›€›nda 5, 10, 15 gram su oldu€unu düflünelim. Bu
üç ayr› miktardaki suyun buharlaflmas› için kütlesi fazla olan suyun alaca€› ›s› miktar› daha
fazlad›r. 

Maddenin ad›
Buharlaflma ›s›s› 

(Yo€uflma ›s›s›) (Joule/kg)
Buharlaflma ›s›s› 

(Yo€uflma ›s›s›) (kalori/g)

Su 2257200 540

Alkol 854800 204,5

Eter 393300 94,09

Aseton 520400 124,5

�

�

ÇÇiizzeellggee  55..55::  BBaazz››  mmaaddddeelleerriinn  bbuuhhaarrllaaflflmmaa  ››ss››llaarr››



GGrraaffiikk  55..33::    IIss››  --  kküüttllee  ggrraaffii""ii

ÖÖRRNNEEKK::  100 oC’ta 500 gram suyu 100 oC’ta su haline getirmek için verilmesi
gereken ›s› miktar› kaç joule’dur? (Suyun buharlaflma ›s›s› (Lb) = 2257200 J/kg)

ÇÇÖÖZZÜÜMM::                
m = 500g = 0,5 kg                 Q = m . Lb

Le = 2257200 J/kg                    Q = 0,5 . 2257200
Q = ?                                           Q = 1128600 joule

Bu de€erleri say›sal olarak da bulal›m. Ayn› s›v› oldu€undan buharlaflma ›s›lar›
ayn›d›r. Kaynama s›cakl›€›nda 5 gram su bulunan kaba verilmesi gereken ›s› miktar›n›
bulmak için önce gram olarak verilen kütleyi kg’a çevirmek gerekir. 

m = 5g   1kg  1000g Q = m . Lb

Lb = 2257200        x 5g                    Q = 0,005 . 2257200
Q =  ?                    x =  5/1000                          Q = 11286 Joule

x = 0,005 kg

m = 10g = 0,01kg                      Q = m . Lb

Le = 2257200 J/kg                       Q = 0,01 . 2257200
Q = ?                                          Q = 22572 Joule

m = 15g = 0,015kg              Q = m . Lb

Le = 2257200 J/kg                     Q = 0,015 x 2257200
Q = ?                                      Q = 33858 Joule

Say›sal de€erlere bak›ld›€›nda da kütlesi fazla olana daha çok ›s› verilmesi gerekti€i
kolayca anlafl›labilir. Bu de€erleri sütun grafi€i üzerinde göstermek mümkündür. 
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ÖÖRRNNEEKK::  78 oC’ta 200 gram alkol buhar›n›n 78 oC’ta alkol haline gelmesi için
ortama vermesi gereken ›s› miktar› kaç joule’dur? 

(Alkolün yo€uflma ›s›s› (Ly) = 854800 J/kg)

ÇÖZÜM:

m= 200 g = 0,2 kg                          Q = m . Ly

Ly = 1128600 J/kg                   Q = 0,2 . 1128600
Q = ?                                     Q = 225720 joule

Elinize kolonya döktü€ünüzde serinledi€inizi, odan›za ›slak çamafl›rlar›
ast›€›n›zda oda da bir serinleme oldu€unu hissedersiniz. Yine yaz mevsiminin
vazgeçilmez meyvelerinden karpuzu kesti€iniz zaman karpuzun so€udu€unu, toprak
testideki suyun uzun süre so€uk kald›€›n› bilirsiniz. Bu olaylar, buharlaflman›n hemen
her s›cakl›kta oldu€unu ve buharlaflan s›v›n›n çevresinden ›s› ald›€›n› gösterir.  

55..77 IISSIINNMMAA--  SSOO⁄⁄UUMMAA  EE⁄⁄RR‹‹LLEERR‹‹
Saf kat› bir maddenin ›s›t›lmas› sonucu elde edilen s›cakl›k-zaman grafi€i, grafik

5.3’deki gibidir. Grafi€e göre ›s› alan kat› madde erime noktas›na gelene kadar s›cakl›€›
artar. Erime noktas›na geldi€inde ise maddenin s›cakl›€›n›n erime ifllemi sona erene
kadar sabit kald›€› görülür. Yani maddenin s›cakl›€›, ›s› verilmeye devam edilmesine
ra€men hal de€ifltirme süresinde sabit kalmaktad›r. 

Kat› halden tamamen s›v› hale geçti€inde maddeye ›s› verilmeye devam edilirse
s›cakl›€›n›n tekrar kaynama noktas›na gelene kadar yükselmeye bafllad›€› görülür.
Kaynama noktas›na geldi€inde madde s›v› halden gaz haline geçmektedir ve bu hal
de€iflimi tamamlan›ncaya kadar ›s› verilmeye devam edilmesine ra€men s›cakl›€› sabit
kalmaktad›r. Maddeye verilen ›s› maddenin hal de€iflimi için kullan›lmaktad›r ve bu
nedenle s›cakl›€› hâl de€iflimi boyunca sabit kalmaktad›r.  Is› verilmeye devam edilirse
grafikte görüldü€ü gibi s›cakl›k yükselmeye devam eder. (Zaman eksenine paralel olan
çizgiler sabitli€i gösterir.) 
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Grafik 5.4’te ise yine ›s› verilen saf kat› bir maddenin s›cakl›k-zaman grafi€i görülmektedir.
Bu grafikte ise kat› maddenin erime noktas›n›n 0 oC, kaynama noktas›n›n 100 oC
oldu€u görülmektedir. Ayn› zamanda hangi aral›klarda hangi hallerde bulundu€u
görülmektedir.     

GGrraaffiikk  55..44::  IIss››tt››llaann  bbiirr  kkaatt››nn››nn  ss››ccaakkll››kk  --  zzaammaann  ggrraaffii""ii

GGrraaffiikk  55..33::  IIss››tt››llaann  bbiirr  kkaatt››nn››nn  ss››ccaakkll››kk  --  zzaammaann  ggrraaffii""ii
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ÖÖZZEETT  

Maddeler do€ada kat›, s›v› ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunur. Maddelerin hâli
bulundu€u s›cakl›€a göre de€iflir. Maddeler hangi hâlde olursa olsun bütün maddeler
atom veya molekül denilen taneciklerden oluflmufltur. Maddeleri oluflturan atom veya
moleküller daima hareket halindedir. 

Maddeler ›s› ald›€›nda maddeleri oluflturan tanecikler daha h›zl›, ›s› verdi€inde ise
daha yavafl hareket eder.  Madde ›s›t›ld›€›nda maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki
mesafe artar. Madde so€umaya bafllad›€› zaman ise maddeyi oluflturan tanecikler
aras›ndaki mesafe azal›r.

Maddeler ›s› al›rken veya ›s› verirken maddeyi oluflturan tanecikler (atom veya
moleküller) aras›nda ›s› aktar›m› gerçekleflir. 

Is›, s›cakl›klar› farkl› iki maddenin birbirine temas› sonucunda, s›cakl›€› yüksek
olan maddeden s›cakl›€› düflük olan maddeye aktar›lan enerjinin bir ölçümüdür. Is›
aktar›m olay›nda, s›cakl›€› yüksek olan tanecikler daha h›zl›, s›cakl›€› düflük olan
tanecikler ise daha yavafl hareket eder. H›zl› hareket eden tanecikler yavafl hareket eden
taneciklerle çarp›fl›r. Taneciklerin çarp›flmalar› s›ras›nda ›s› al›fl verifli gerçekleflir.
Çarp›flmadan sonra h›zl› hareket eden tanecikler yavafllarken, yavafl hareket eden
taneciklerin h›z› artar. Bu ›s› al›fl verifli taneciklerin h›zlar› eflit oluncaya kadar devam
eder. Taneciklerin h›z› eflitlendi€inde maddelerin s›cakl›€› her yerinde eflitlenmifl olur.  

Is›, bir maddenin bütün moleküllerinin sahip oldu€u hareket enerjisinin toplam›d›r.
S›cakl›k ise moleküllerin ortalama hareket enerjisinin bir göstergesidir. Tek bir
molekülün kütlesi çok küçük oldu€undan sahip oldu€u hareket enerjisi de çok küçüktür.
Maddeler çok say›da molekülden veya atomlardan olufltuklar›ndan, maddelerin sahip
oldu€u hareket enerjisi büyük de€erlere ulafl›r.

Is›, yaflant›m›zda genifl ölçüde yararland›€›m›z bir enerji türüdür. Yemek
piflirmede, ›s›nmada vb. durumlarda ›s›dan yararlan›r›z. Is›dan baflka elektrik enerjisi,
›fl›k enerjisi, mekanik (hareket) enerji, kimyasal enerji gibi enerji türleri de vard›r.
Enerji korunumu kanununa göre enerji yok olmaz fakat bir enerji türü, baflka bir enerji
türüne dönüflebilir. Hareket enerjisi de ›s› enerjisine dönüflebilir.

Bafllang›ç s›cakl›klar› ayn›, kütleleri eflit, farkl› cins maddeler eflit süre ayn› ›s›t›c›
ile ›s›t›ld›€›nda maddelerdeki s›cakl›k art›fl› farkl› olur. Bu farkl›l›k maddelerin öz
›s›larının farklı olmasından kaynaklanır.

Herhangi bir maddenin bir gram›n›n s›cakl›€›n› 1 oC art›rmak için gerekli ›s› miktar›na
o maddenin öz ›s›s› (›s›nma ›s›s›) denir. 

"



Birimi, joule/g oC veya kalori/g oC’dir. Sembolü “c” ile gösterilir.  Uluslararas›
birim sisteminde öz ›s›n›n birimi joule/kg.K dir. 1 kalori 4,18 joule eflittir. Öz ›s› 
maddeler için ay›rt edici bir özelliktir ve bütün maddelerin öz ›s›lar› farkl›d›r. Maddenin
ald›€› veya verdi€i ›s› miktar›, maddenin cinsine ve kütlesine ba€l›d›r.

Do€ada farkl› hallerde bulunan maddeler bir halden di€er bir hâle geçebilirler. Bir
maddenin hâl de€ifltirmesi için ›s› almas› veya vermesi gerekir. Maddeler ›s› ald›€›nda
maddeyi oluflturan taneciklerin h›zlar› artar.  Maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki
mesafe artar ve tanecikleri bir arada tutan ba€ zay›flar (kopar). Madde hâl de€ifltirmifl olur.

Maddeyi oluflturan tanecikler aras›ndaki ba€ maddenin kat› hâlinde daha
sa€lamd›r. Madde ›s› ald›€›nda tanecikler aras›ndaki ba€ zay›flar (gevfler) ve tanecikler
birbirleri üzerinden temas ederek kayar. Maddenin s›v› hâlinde ise tanecikler aras›ndaki
ba€ gaz hâline göre daha sa€lamd›r. Çünkü gaz maddeleri oluflturan tanecikler
aras›ndaki ba€lar kopar ve tanecikler birbirinden ba€›ms›z hareket eder. 

Bir maddenin kat›, s›v› veya gaz hâlinde olufluna maddenin hâli, bir hâlden di€er
bir hâle geçmesi olay›na hâl de€iflimi denir.

Maddenin ›s› alarak kat› hâlden s›v› hâle geçmesine erime, s›v› hâlden gaz hâline
geçmesine buharlaflma denir. Maddenin ›s› kaybederek gaz hâlden s›v› hâle geçmesine
yo€uflma, s›v› hâlden kat› hâle geçmesine donma denir. 

Sabit atmosfer bas›nç alt›nda bütün saf kat› maddelerin kat› hâlden s›v› hâle geçti€i
sabit bir s›cakl›k de€eri vard›r. Bu s›cakl›k de€erine erime s›cakl›€› ya da erime noktas›
denir. 

Erime s›cakl›€›ndaki bir kat›n›n 1 kilogram›n›n yine ayn› s›cakl›kta s›v› hâle
gelmesi için verilmesi gereken ›s›ya erime ›s›s› (Le) denir. Erime ›s›s› da ay›rt edici bir
özelliktir. 

Donma s›cakl›€›nda bulunan bir s›v› maddenin 1 kilogram›n›n kat› hale dönüflme-
si için çevreye verdi€i ›s› miktar›na donma ›s›s› (Ld) denir. Erime ›s›s› ile donma ›s›s› 
birbirine eflittir. 

Bir s›v›n›n kabarc›klar oluflturarak buhar hâline geçmesine kaynama denir. Sabit
atmosfer bas›nç alt›nda bütün saf s›v› maddelerin s›v› hâlden gaz hâle geçti€i sabit bir
s›cakl›k de€eri vard›r. Bu s›cakl›k de€erine kaynama s›cakl›€› ya da kaynama noktas›
denir. 

Kaynama noktas› yo€uflma noktas›na eflittir. Kaynama ve yo€uflma süresince
s›cakl›k sabit kal›r. Kaynama ve yo€uflma s›cakl›€› madde miktar›na ba€l› de€ildir. Her
maddenin kaynama s›cakl›€› birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle kaynama s›cakl›€› 
maddeler için ay›rt edici bir özelliktir.  
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Kaynama s›cakl›€›ndaki bir s›v›n›n 1 kilogram›n›n yine ayn› s›cakl›kta buhar (gaz)
hâle gelmesi için verilmesi gereken ›s›ya buharlaflma ›s›s› (Lb) denir. Buharlaflma ›s›s›
ay›rt edici bir özelliktir. 

Yo€uflma s›cakl›€›ndaki bir buhar›n 1 kilogram›n›n yine ayn› s›cakl›kta s›v› hâle
gelmesi için d›flar›ya (ortama) vermesi gereken ›s› miktar›na yo€uflma ›s›s› (Ly) denir.
S›v›lar›n buharlaflma ›s›s› yo€uflma ›s›s›na eflittir.

Maddenin kütlesi artt›kça buharlaflmas› için gerekli olan ›s› miktar› da artar. 
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Buna göre ö€rencinin X ile belirtti€i de€iflken afla€›dakilerden hangisidir?

A) Is› miktar›    
B) Zaman   
C) Madde miktar›  
D) Öz kütle

2-

� TTEESSTT  VV

1- Bir ö€renci bafllang›ç s›cakl›klar› eflit olan ayn› s›v›n›n farkl› miktarlar›n› özdefl 
›s›t›c›larla eflit süre ›s›tt›ktan sonra s›cakl›klar›n› ölçüyor ve flekildeki grafi€i elde 
ediyor. 

S›cakl›klar› ayn› olan flekildeki kaplarda bulunan suya, ayn› miktar ve büyüklükte
buz parças› ayn› anda konuluyor. Buna göre afla€›dakilerden hangisinin olmas› beklenir? 

A) Her iki kaptaki buz parças›n›n ayn› anda erimesi
B) Buzlar eridikten sonra kaplardaki suyun s›cakl›€›n›n ayn› olmas›
C) ‹kinci kaptaki buz parças›n›n daha çabuk erimesi
D) Birinci kaptaki buz parças›n›n daha çabuk erimesi
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3-

Bir ö€renci, flekildeki gibi özdefl kaplara eflit miktarda çeflme suyu koyduktan
sonra 1. Kab› 5, II. Kab› 10 dakika süreyle ›s›tarak son s›cakl›klar›n› ölçüyor ve II. Kaptaki
s›cakl›k art›fl›n›n fazla oldu€unu gözlüyor. Ö€renci bu gözleme ba€l› olarak afla€›dakilerden
hangisini söyleyebilir? 

A) Maddedeki s›cakl›k art›fl› maddenin kütlesine ba€l›d›r.
B) Maddedeki s›cakl›k art›fl› maddenin ald›€› ›s› miktar›na ba€l›d›r.
C) Kütleleri farkl› olan maddelerin s›cakl›k art›fl› farkl› olur.
D) Kütlesi ayn› ve eflit süre ›s› verilen maddelerin s›cakl›k art›fl› ayn› olur.

4-  

fiekildeki kaplarda kaynama s›cakl›€›nda su bulunmaktad›r. Bu kaplara eflit miktarda
buz parçalar› konuldu€unda, II. kaptaki buzun daha çabuk eridi€i gözleniyor. Bu
gözlem sonucuna ba€l› olarak afla€›dakilerden hangisi ssööyylleenneemmeezz??

A) Is›n›n maddeleri etkiledi€i
B) Is›n›n s›caktan so€u€a do€ru akt›€›
C) Is› ve s›cakl›€›n farkl› kavramlar oldu€u
D) Maddeler aras›nda ›s› al›fl verifli oldu€u
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Çizelgede baz› maddelerin sabit atmosfer bas›ncı alt›ndaki erime ve kaynama noktalar›
verilmifltir. Bu maddelerin 45 oC’daki fiziksel hâlleri afla€›dakilerin hangisinde do€ru
verilmifltir? 

X          Y           Z 
A) Gaz       S›v›        Kat›
B) Kat›       Gaz        S›v›
C) S›v›        Kat›       Gaz
D) Gaz        Kat›       S›v›

5-   

Yukar›daki flemada, bir maddeye ait hâl de€iflimleri numaralarla gösterilmifltir. Bu
hâl de€iflimlerinden kaç tanesi afla€›da do€ru olarak belirtilmifltir?

I Erime
II Yo€uflma
III Buharlaflma
IV Donma

A) 4              
B) 3              
C) 2                
D) 1

6- 10 oC daki suyun s›cakl›€›n›n 110 oC’a ç›kart›lmas›yla ilgili afla€›daki yarg›lardan
hangisi yanl›fl olur? 

A) Kinetik enerjisi artar.
B) Madde hâl de€ifltirir.
C) Tanecikler aras› uzakl›k artar.
D) Madde d›flar›ya ›s› vermifltir.

7-

Madde Erime noktas› (oC) Kaynama noktas› (oC)

X -187 -42

Y 6 80

Z 114 186
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“Farkl› cins maddelerin eflit ›s› almalar›na karfl›n s›cakl›k art›fllar› farkl› olur.”
Hipotezini test eden bir ö€renci tablodaki verileri elde etmifltir. Ancak bu veriler,
hipotezi test etmek için yeterli de€ildir. Bu hipotezi test edebilmek için ö€renci deneyi
nas›l tekrarlamal›d›r?

A) X ve Y maddelerinin eflit kütleleriyle ayn› bafllang›ç s›cakl›€›nda eflit fliddette 
›s› kullanarak

B) Yaln›z X maddesinin farkl› hacimleri ile eflit fliddette ›s› kullanarak
C) Yaln›z Y maddesinin farkl› hacimleri ile eflit fliddette ›s› kullanarak
D) X ve Y maddelerinin farkl› kütleleriyle ayn› bafllang›ç s›cakl›€›nda eflit fliddette 

›s› kullanarak

9- Sofra tuzu suda çözündü€ünde suyun donma s›cakl›€› düfler. Donma s›cakl›€›ndaki 
düflme, ayn› miktardaki suda çözünen tuzun miktar› ile do€ru orant›l›d›r.

Buna göre, flekildeki kaplarda bulunan çözeltiler ayn› ortamda iken so€utuldu€unda
hangi ikisi ayn› s›cakl›kta donmaya bafllar?

A) I - II               
B) I - IV            
C) II - III            
D) III - IV    

10-  Is› ile ilgili verilen afla€›daki bilgilerden hangileri do€rudur?

I S›v›lar donarken d›flar›ya ›s› verirler.
II Erime s›cakl›€› maddenin kütlesine ba€l› de€ildir.
III Kaynamakta olan bir s›v›n›n kaynama süresince s›cakl›€› artar.

A) Yaln›z I           
B) Yaln›z III          
C) I - II       
D) I - II- III

8- 

Zaman (dk) X (50 mL) Y (100 mL)

0 25 10

2 30 15

4 31 20

6 32 25
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