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9. Hâl değiştirme anında bir maddenin özkütlesi 
.......................

10. Buharlaşma hızı, sıvının açık yüzeyinin büyüklüğüne 
.......................

11. 

.................

...............

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

........................

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. ......................

sıvı

gaz

yoğunlaşma
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donma

erime

kırağılaşma

katı

12. Katı hâldeki bir cismin enerji alarak sıvı hâle geçme-
den doğrudan gaz hâline geçmesine ......................... 
denir.

13. Gaz hâlindeki bir maddenin dışarıya enerji vererek 
sıvı hâle geçmeden doğrudan katı hâle geçmesine    
..................................... denir.

14. Havadaki nemin, soğuk nesnelere temas etmesi sıra-
sında yoğunlaşarak nesne üzerinde su damlacıkları 
oluşturmasına ....................... denir.

değişmez

bağlıdır

süblimleşme

kırağılaşma

çiğ

1. ............................. sıvı hâlden gaz hâline geçiş olup, 
sıvı yüzeyinde gerçekleşen bir olaydır.

2. Bir sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit 
olduğu andaki sıcaklığına ...............................sıcaklı-
ğı denir.

3. Gaz hâlindeki bir madde, yoğunlaşarak sıvı hâle ge-
çerken sıcaklığı ............................

4. Bir madde için kaynama ve yoğunlaşma sıcaklığı 
........................... Bu sıcaklık değeri madde miktarına 
bağlı ...........................

5. Kaynama ve yoğunlaşma sıcaklıklarını etkileyen iki 
faktör;

 • ...................................

 • ................................... dır.

6. Erime sıcaklığındaki bir maddenin 1 gramının aynı 
sıcaklıkta sıvı hâle gelmesi için gerekli ısıya ............. 
.................... denir.

7. Erime ve donma sıcaklığını etkileyen iki faktör;

 • ...................................

 • ................................... dır.

8. Sıcaklığı değişen bir maddenin atomlarının 
....................... enerjisi, hâl değişimine uğrayan bir 
maddenin atomlarının ................................ enerjisi 
değişir.

Buharlaşma

kaynama

değişmez

değildir
aynıdır

Dış basınç

Maddenin saflığı

erime
ısısı

Basınç

Maddenin saflığı

kinetik
potansiyel

5. Ünite 2. Konu 
Hâl Değişimi

A’nın Yanıtları
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2 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

C’nin Çözümleri

1. sıcaklık (°C)

0

140

15

100 200
ısı (cal)

300

60

 Grafik incelendiğinde sıvının buharlaşabilmesi için 
gerekli ısının 100 kalori olduğu görülür.

    Q = m · L

 100 = 2,5 · L

     L = 40 cal/g  bulunur.

2. scaklk

zaman

2,5 °C

–10 °C

T

m

m

2m

0

 Bu olaya ait sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir. 
Suyun verdiği ısı buzun aldığı ısıya eşit olacağından;

               Qsu = Qbuz

 m · csu · ∆Tsu = Q1 + Q2 + Q3

 m·1·(T – 2,5) = m · cbuz · ∆T1 + m · L + m · csu · ∆T2

          T – 2,5 = 0,5 · 10 + 80 + 1 · 2,5

            T = 90 °C  bulunur.

B’nin Yanıtları

(    ) 1. Bir sıvıdaki bütün atom ve moleküllerin hızları 
aynıdır.

(    ) 2. Buharlaşma aslında bir soğuma olayıdır.

(    ) 3. Köpeklerde ter bezleri olmadığından sıcak 
havalarda dillerini dışarıya çıkararak serinle-
meye çalışırlar.

(    ) 4. Yoğunlaşma bir ısınma sürecidir.

(    ) 5. Kaynamakta olan bir suyla yanmak, aynı 
sıcaklıktaki buharla yanmaktan daha çok can 
yakar.

(    ) 6. Buharlaşma ve kaynama aynı şeydir.

(    ) 7. Bir sıvının kaynama sıcaklığı atmosfer basın-
cına bağlıdır.

(    ) 8. Dağda yemek pişirirken bile düdüklü tence-
re kullanmak, deniz seviyesinde pişirmekten 
daha kolaydır.

(    ) 9. Antifriz gibi maddeler suyun donma sıcaklığını 
düşürür.

(    ) 10. Karın yağdığı günlerde hava daha soğuk olur.

(    ) 11. Buharlaşma ve yoğunlaşma aynı anda mey-
dana geldiğinde, sıvı dengededir ve hacmin-
de bir değişiklik olmaz.

(    ) 12. Buzdolaplarında, dolaşan akışkan, sıvı hâlden 
gaz hâline geçtiğinde yiyecekler soğur.

D

D

D

D

Y

Y

D

D

D

Y

D
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HAL DEĞİŞİMİ 3

5. 1900 kalorilik ısı enerjisini kontrollü olarak aşama 
aşama harcayalım.

 I. Aşama

 10 °C deki 20 g suyu 0 °C de su hâline getirmek için 
ondan kaç kalori almamız gerektiğini bulalım.

 Q1 = m . c . ∆T

 Q1 = 20 . 1 . 10

 Q1 = 200 cal

II. Aşama

 0 °C deki 20 g suyu 0 °C de buz hâline getirmek için 
ondan kaç kalori almamız gerektiğini bulalım.

 Q2 = m . Lbuz

 Q2 = 20 . 80

 Q2 = 1600 cal

III. Aşama

 Su toplam olarak 1900 kalori verecekti. İlk iki aşama-
da toplam olarak verdiği ısıyı bulalım.

 Q = Q1 + Q2

 Q = 200 + 1600 = 1800 cal

 Şimdi de III. aşamada kaç kalori vereceğini bulalım.

 Q3 = 1900 – 1800 = 100 cal

 Q3 = m · c · ∆T

 100 = 20 · 0,5 · ∆T

 ∆T = 10  °C   

 bulunur. Demek ki 0 °C deki buz 10 °C soğuyacak. Bu 
durumda son sıcaklık T = –10  °C olacaktır.

3. scaklk

zaman
0 °C

m100 °C

T

m

 Bu olaya ait sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir. 
Suyun verdiği ısı buzun aldığı ısıya eşit olacağından;

                     Qsu = Qbuz

   msu · csu · ∆Tsu = mbuz · L + mbuz · c · ∆Tbuz

 m · 1 · (100 – T) = 80 + T

                      2T = 20

                        T = 10 °C bulunur.

4. scaklk

zaman
0 °C

3 kg

160 °C

T

150 g

 Bu olaya ait sıcaklık-zaman grafiğinden görüldüğü 
gibi alınan ısı verilen ısıya eşittir.

                    Qmetal = Qbuz

 mmetal · cmetal · ∆Tmetal = mbuz · Lbuz

        3000 · cmetal · 160 = 150 · 80

                            cmetal = 
3000

75

40

1
=   cal/g °C

 bulunur.
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4 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

D’nin Çözümleri

1. Rüzgâr açık hava basıncını azaltır. Basınç azaldığın-
da ise buharlaşma kolaylaşır. Buharlaşma olabilmesi 
için ısı enerjisi gerekir. Gerekli ısı enerjisi parmağı-
mızdan alınacağı için, parmağımızın rüzgâr alan kıs-
mı üşür. Böylece rüzgârın hangi yönden estiğini anla-
yabiliriz.

2. Sıcak çayı tabağa döktüğümüzde sıcak çaydan so-
ğuk tabağa ısı transferi gerçekleşir. Bunun sonucun-
da çay soğur. Yüzey büyüdükçe buharlaşma hızlanır. 
Çünkü buharlaşma yüzeyde gerçekleşmektedir. Bu-
harlaşma için ısı gerektiğinden çay soğur.

3. Odadaki gaz hâlindeki su molekülleri soğuk cama 
çarpınca yoğunlaşır ve cam üzerinde birikir. Çünkü 
gaz hâlindeki su molekülleri soğuk cama çarpınca sı-
caklık farkından dolayı cama ısı verir. Gaz ısı verince 
de sıvı hâle geçebilir.

4. Tükürüğün buharlaşabilmesi için ısıya ihtiyaç vardır. 
Ütüye dokunduğumuz zaman ütünün vereceği ısı bu-
harlaşma için kullanılır. Böylece elimiz yanmaz.

5. İkisi de kaynama sıcaklığında olan iki farklı tence-
renin içine özdeş iki patates atalım. Tencerelerin al-
tındaki ısı kaynaklarından biri ötekinden daha güçlü 
olsun. Patateslerin pişmesi sıcaklık derecesine bağlı 
olduğundan ikisi de aynı anda pişer.

6. 100 °C de su ile 0 °C de buzun, 40 °C de su olabilme-
si için geçireceği evreler şekildeki gibi olur.

ısı (kalori)

sıcaklık (°C)

0

40

100

Q3

Q2

Q1

 Maddeler bir arada olduklarından, 0 °C de m kg bu-
zun 40 °C de su olabilmesi için alması gereken top-
lam ısı, 100 °C de 10 kg suyun 40 °C ye gelebilmesi 
için gerekli ısıya eşittir. Bir başka ifadeyle,

 Q1 = Q2 + Q3

 olur.  Şekle göre;

 Q2 = mbuz . Lbuz = mbuz . 80

 Q3 = mbuz . csu . ∆T = mbuz .1 . (40 – 0) = 40 mbuz

 Q1 = msu . csu . ∆T = 10 .1. (100 – 40) = 600 kcal

     Q1 = Q3 + Q2

   600 = 80 . mbuz + 40 . mbuz

   600 = 120 . mbuz

 mbuz = 5 kg   bulunur.
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HAL DEĞİŞİMİ 5

9. İnsan vücudu fazlaca ısındığında, ter bezleri ter üret-
meye başlar. Terleme süreci bizi soğutur ve sabit bir 
vücut sıcaklığında kalmamıza yardımcı olur.

10. Köpeklerin ayak parmakları  
arasındakiler dışında vücut-
larının başka bir yerinde ter 
bezleri yoktur. Bu yüzden 
dillerini dışarı çıkararak 
kendilerini serinletirler. Bu 
yolla ağızda ve bronşlarda 
buharlaşma gerçekleşir.

11. 

 Yoğunlaşma, yavaş su buharı moleküllerinin su yü-
zeyi ile karşılaşması ve ona bağlanmasıyla olur. Bu 
moleküllerin kaybettiği enerji sıvı tarafından alınır ve 
sıvı ısınır.

6. 

 Lav püsküren bir yanardağda maddenin katı, sıvı ve 
gaz hâli birlikte bulunur.

7. 

 Buharlaşan su molekülleri sıvı hâli terkederken kine-
tik enerjilerini de beraberinde taşır. Bu moleküllerin 
kinetik enerjileri ortalamadan daha büyük olduğu için 
geride kalan bütün su moleküllerinin ortalama kinetik 
enerjilerinin azalmasına neden olur. Bunun sonucun-
da sıvı soğur.

8. Matarayı saran kumaş  
ıslak ise, içindeki suyu 
soğutur. Su molekülleri 
ıslak kumaştan buharla-
şırken kumaşın sıcaklığı 
düşer ve metali serinletir. 
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6 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

14. Kaynama tıpkı buharlaşma gibi bir soğuma olayıdır. 
Bu, bazılarımıza şaşırtıcı gelebilir. Çünkü bir kısım 
insanlar, kaynamayı ısınmayla bağdaştırır. Suyun 
ısınması ve kaynaması farklı olaylardır. 1 atmosferlik 
basınç altında su 100 °C de kaynıyorsa, termal (ısıl) 
dengededir. Kaynama bir soğuma olayıdır, ancak bu 
durum kaynamakta olan sıvı için geçerlidir. Örneğin; 
suyun kaynama boyunca sıcaklığı 100 °C de sabit ka-
lır.

 

100°C

suyu terk eden enerji

(soğuma)

suya verilen enerji

(ısıtan)

 Isınma ve kaynama iki ayrı olaydır. Isınma suyun sı-
caklığını yükseltirken, kaynama soğutur.

12. 

 Sıcak hava yükselir. Yükseldikçe de genişleyerek so-
ğur. Soğudukça da su buharı molekülleri çarpışıp bir-
birine yapışmaya başlar. Eğer ortamda yavaş hareket 
eden büyük parçacıklar veya iyonlar varsa, su buharı 
bu parçacıklar vasıtasıyla yoğunlaşır ve sonuç olarak 
bulut oluşur. Sis ise basitçe, yere yakın oluşan bir bu-
luttur. Sis yere yakın nemli havanın soğuduğu durum-
larda oluşur.

13. 

 Duş ortamından, nemin az olduğu kuru bir ortama ge-
çersek üstümüzdeki su damlacıkları vücudumuzdan 
aldıkları enerji ile buharlaşır. Bu durumda vücudumuz 
enerji kaybettiği için üşüme hissederiz.
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HAL DEĞİŞİMİ 7

16. Kışın hava sıcaklığının 0 °C nin altına düştüğü gün-
lerde normal su donar. 0 °C nin altındaki sıcaklıklar-
da radyatörlerdeki suyun donmasını engellemek için 
suya antifiriz denilen madde eklenir. Böylece suyun 
safsızlığı değiştirilerek donma sıcaklığı düşürülmüş 
olur.

15. 

 Şekildeki düzenekte dış basıncın erimeye etkisi ra-
hatlıkla gözlenebilir. Tel, buz boyunca yolunu yavaşça 
keserek ilerlerken, geride bıraktığı yollar tekrar buzla 
dolar. Sonuçta tel ve ağırlıkların yere düştüğünü ve 
buzun tek bir parça hâlinde kaldığını görebiliriz.
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8 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

4. 100 °C de bulunan m gram suyun sıcaklığı 0 °C ye 
inerken verebileceği enerji,

 Qverilen = m · c · ∆T

 Qverilen = m · 1 · (100 – 0) = 100m

 bulunur. Buz bu enerjinin bir kısmını ısınmada harca-
yacaktır. Buz  –20 °C den 0 °C ye ısınırken,

 Qalınan (1) = m · cbuz · ∆T

 Qalınan (1) = m · 0,5 · 20 = 10m

 kadar enerji harcar. 0 °C deki m gram buz hâl değiş-
tirirken,

 Qalınan (2) = m . Lbuz

 Qalınan (2) = 80m

 kadar enerji harcar. Dışarıya verilebilecek enerji 
100m iken, harcanan enerji 10m + 80m = 90m dir. 
Geriye 10m enerji kalmıştır. Bu enerjiyi harcarken 2m 
kütleli suyun sıcaklığı,

     Q = 2m . csu . ∆T

 10m = 2m . 1 . ∆T

    ∆T = 5 °C    kadar artar.

Yanıt B dir.

5. sıcaklık (°C)

ısı (kalori)

– 20

60

0
1200 3600

 İlk sıcaklığı –20 °C olan cisim, 60 °C de erimeye baş-
lamıştır. O hâlde, cisim bu aralıkta ısı alarak, sıcaklı-
ğını yükseltmiştir. Bu esnada verilen ısı miktarı 1200 
kaloridir. 60 °C de ısınan cisim, 

 3600 – 1200 = 2400 cal 

 ısı alarak hâl değiştirmiştir. Erime ısısı 120 cal/g olan 
cismin kütlesi;

      Q = m · L

 2400 = m · 120

Test 1'in Çözümleri

1. I. Islak bezdeki su molekülleri buharlaşırken gerekli 
enerjiyi hastanın vücudundan alır. Böylece hastanın 
vücudu soğumuş olur. Bu olay buharlaşmanın bir so-
ğuma süreci olduğunu gösterir.

 II. Testinin dışına sızan su molekülleri buharlaşırken 
gerekli enerjiyi geride kalan sudan sağlar. Bu olay da 
buharlaşmanın bir soğuma süreci olduğunu kanıtlar.

 III. Karpuz kesilip kısa süreli güneşe tutulduğunda 
bazı karpuz molekülleri hızla buharlaşır. Buharlaşan 
moleküller gerekli enerjiyi karpuzdan alır. Böylece 
karpuz soğumuş olur.

Yanıt E dir.

2. I. Dış basıncın değişmesi buharlaşma hızını değişti-
rir. Dış basınç azalınca buharlaşma daha hızlı olur.

 II. Sıvının açık yüzeyinin artması buharlaşmayı artırır.

 III. Madde miktarı buharlaşma üzerinde etkili değildir.

Yanıt C dir.

3. İki cisim arasında ısı alışverişinin

0 °C su

II

0 °C

buz
olabilmesi için, sıcaklıkları arasında 
bir fark olması gerekir. II. kaptaki su-
yun ve buzun sıcaklıkları eşit oldu-
ğundan bu kaptaki buzun kütlesi 
değişmez. I. kapta buzum bir kısmı veya tamamı erir. 

 III. kapta buz ve su hâl değişim sıcaklığında değil. 
Denge durumunda su donabilir, buz eriyebilir. Veya 
hiç birinin kütlesi değişmeden  Td = 0 °C  olabilir. Bu 
nedenle III. yargı için kesin birşey söylenemez.

Yanıt B dir.
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HAL DEĞİŞİMİ 9

      m = 20 g

 bulunur. Bu değeri kullanarak;

      Q = m · c · ∆T

 1200 = 20 · c · (60 – (–20))

 1200 = 20 · c · 80  

       c
4

3
=   bulunur.

Yanıt B dir.

6. sıcaklık (°C)

ısı (kalori)

1200

600

500
0

1000 1500

 Cisim grafiğin II. bölgesinde hâl değiştirmiştir. Bu böl-
gede harcanan enerji 500 kalori olduğundan,

    Q = m · L

 500 = 25 · L

   L = 20 cal/g    bulunur.
 Yanıt B dir.

7. 
sıcaklık (°C)

ısı (kalori)0

K
L

 Verilen sıvı, K aralığında ısınmakta, L aralığında ise 
hâl değiştirmektedir. Hâl değişimi esnasında sıvının 
sıcaklığı değişmediğinden, hacmi, dolayısıyla özküt-
lesi değişmez. K aralığında cismin sıcaklığı arttığı için 
hacmi de artar. 

 d
V

m
=  

 bağıntısına göre özkütle azalır.
Yanıt C dir.

8. Y cismi daha soğuk olduğuna göre, sıcaklığı artacak 
ve buna karşı bir miktar genleşecektir. Kütle değişme-
yeceği için 

V

m
d =  gereğince özkütlesi küçülür.

Yanıt D dir.

9. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava 
basıncı azalır. Basınç azalınca da erime sıcaklığı 
yükselir.

 Açık hava basıncı gibi, yükseklere çıkıldıkça sıcaklık 
da azalır.

Yanıt C dir.

10. Buz, arsenik ve antimon gibi maddeler erirken ha-
cimleri küçüldüğünden özkütleleri artar. Bu maddeler 
kendi sıvılarında yüzerler.

 Bu maddelerin dışında kalan diğer maddeler erirken 
hacimleri büyür, özkütleleri küçülür. Bunlar kendi sı-
vılarında batarlar.

Yanıt E dir.

11. Yalıtılmış kaba sıcaklığı 0 °C nin üstünde olan su ve 
sıcaklığı 0 °C nin altında olan buz konuluyor. Örne-
ğin; suyun sıcaklığı 10 °C, buzun sıcaklığı da –5 °C 
olsun. Sıcaklık farkından dolayı aralarında ısı alışve-
rişi olur. Isıl denge sağlandığında kapta su-buz karı-
şımı gözlendiğine göre, bu karışımın sıcaklığı 0  °C 
dir. Bir başka ifadeyle, suyun sıcaklığı kesinlikle azal-
mıştır. 

 Kaba atılan buzun bir kısmının eriyip erimediği, ya da 
suyun bir kısmının donup donmadığı konusunda ke-
sin birşey söylenemez.

Yanıt C dir.
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10 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

12. 40 °C deki 50 g su 0 °C ye soğuduğunda dışarıya;

 Q = m . csu . ∆T = 50 . 1 . 40 = 2000 kalori

 ısı verir. Bu ısıyı 0°C de erimeye hazır olan buz alıp 
hâl değiştirmeye başlar.

       Q = m . Lbuz

 2000 = m · 80

      m = 25 g

 bulunur. Görüldüğü gibi suyun verdiği 2000 kalorilik 
ısı 25 g buzu eritir. Ve denge 0 °C de sağlanır. Yani 
kapta 0 °C de 75 g su bulunur.

Yanıt A dır.
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HAL DEĞİŞİMİ 11

3. K sıvısı ile su birlikte bir kaba konuluyor. Bir süre son-
ra suyun donduğu gözleniyor. Su donarken dışarıya 
ısı verir. Suyun verdiği ısıyı alan K sıvısının kaynama 
sıcaklığı 0 °C nin altında olabilir. Ayrıca ısıyı alan K 
sıvısı buharlaşmış da olabilir. K sıvısı enerji aldığı için 
katılaşma gerçekleşmez. 

Yanıt D dir.

4. Erime sıcaklığında katı hâldeki bir maddeyi bu sıcak-
lıkta sıvı hâle getirmek için verilmesi gereken ısı mik-
tarı;

 Q = m · L

 bağıntısı ile hesaplanır.

 m1 = m2 > m3

 L1 > L2 = L3 

 olarak veriliyor. Buna göre;

 m1 = 2m

 m2 = 2m

 m3 = m

 L1 = 2L

 L2 = L

 L3 = L

 alınabilir. Buradan;

 Q1 = 2m · 2L = 4mL

 Q2 = 2m · L = 2mL

 Q3 = m · L = mL

 Q1 > Q2 > Q3  bulunur. 

Yanıt B dir.

Test 2'nin Çözümleri

1. 

tuzlu su saf su

X Y

 Saf suyun içine tuz konulunca kaynama sıcaklığı yük-
selir. Bu nedenle X kabındaki su 105 °C de kayna-
mıştır.

 Deniz kenarında 1 atmosferlik basınç altında saf su 
100 °C de kaynar. Y kabındaki saf suyun 98 °C de 
kaynaması için üzerindeki açık hava basıncının düş-
müş olması gerekir.

 X ve Y kaplarındaki suların aynı sıcaklıkta kaynaması 
için Y kabına tuz ilave etmek veya kabın kapağını ka-
patmak gerekir. Çünkü Y kabının ağzı kapatıldığında 
düdüklü tenceredeki gibi su daha yüksek sıcaklıkta 
kaynar. 

Yanıt C dir.

2. Y

su

su

X

 Su iyi bir iletken değildir. Bu nedenle X kabındaki 
enerji hemen Y kabına tam olarak aktarılmamaktadır.

 Y kabındaki suyun da kaynaması için X kabındaki 
suyun kaynama noktasını yükseltmek gerekir. Bunun 
için de X kabındaki suya tuz atılabilir veya X kabı bir 
kapakla kapatılabilir. 

Yanıt D dir.
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12 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

7. Kütlesi m, öz ısısı c olan bir cismin ısı sığası mc dir. 
K, L, M cisimlerinin kütleleri eşit olduğundan cisimle-
rin ısı sığaları öz ısılarıyla doğru orantılıdır.

 cK > cL > cM  olduğuna göre, cisimlerin 0 °C deki buz-
dan eritecekleri kütle öz ısısıyla doğru orantılı olur. 
Yani m1 > m2 > m3 olur.

Yanıt A dır.

8. I. Kar ve buzun normal basınç altında erime sıcaklığı 
0 °C dir. Dış basınç artırılırsa kar ve buzun erime sı-
caklığı 0 °C nin altına düşer. Araba tekeri dış basıncı 
artırdığından normal duruma göre buz daha çabuk 
erir.

 II. Normal basınç altında suyun kaynama sıcaklığı 
100 °C dir. Düdüklü tencerede buhar basıncı kayna-
ma sıcaklığını 100 °C nin üstüne çıkarır.

 III. Gazoz şişesinin kapağı normal basıncın üstündeki 
bir basınçta kapatılır. Şişenin kapağı açıldığında sıvı 
üzerindeki yüksek basınç azalacağı için kaynama 
başlar. Kaynama için gerekli enerji sıvıdan sağlana-
cağı için, gazoz enerji kaybederek donabilir.

Yanıt E dir.

9. Sıcaklığı 0 °C olan 10 gram buzun bu sıcaklıkta su 
hâline gelmesi için gerekli ısı enerjisi;

 Q1 = m · Lbuz 

 Q1 = 10 · 80  = 800 kaloridir.

 Sıcaklığı 80 °C olan 10 gram suyun 0 °C ye kadar 
soğuması durumunda dışarıya vereceği ısı enerjisi;

 Q2 = m · csu · ∆T

 Q2 = 10 · 1 · 80 = 800 kalori 

 Q1 = Q2 olduğundan kapta 0 °C de gram su bulunur.

Yanıt C dir.

5. 

0 °C su

K

0 °C tuzlu su

L

0 °C
buz

0 °C
buz

 K kabına atılan buz ile suyun sıcaklığı eşit olduğun-
dan aralarında ısı alışverişi olmayacaktır. Bu nedenle 
K kabına atılan buzun kütlesi değişmez.

 L kabında 0 °C de tuzlu su vardır. Tuzlu suda erime 
sıcaklığı 0 °C nin altında da gerçekleşir. Bu nedenle 
L kabındaki buzun bir kısmı erir. Böylece L kabındaki 
buzun kütlesi azalır. 

Yanıt D dir.

6. sıcaklık (K) kaynama
noktası

zaman (dk)t 2t

X

Y

2T

T

0

 Şekildeki sıcaklık-zaman grafiğine göre, X sıvısının  
kaynama sıcaklığı 2T, Y sıvısının kaynama sıcaklığı 
T dir. 

 Her iki sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için ge-
çen süre eşit olup 2t kadardır.

 Bu bilgilere göre kesinlikle doğru olan II. öncüldür. 

Yanıt B dir.
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HAL DEĞİŞİMİ 13

13. sıcaklık (°C)

zaman (s)

T

0
t

X

Y

 Yalıtılmış bir kaba X ve Y maddeleri birlikte konuluyor. 
Bu andan itibaren maddelerin sıcaklık-zaman grafik-
leri şekilde veriliyor.

 X maddesinin sıcaklığı T de sabit kalırken Y madde-
sinin sıcaklığı 0 dan T ye çıkmıştır. Bir başka ifade ile 
X maddesi hâl değiştirirken dışarıya enerji vermiş, Y 
maddesi ise enerji almıştır. 

Yanıt C dir.

14. Verilen olayların tümünde su buharı daha soğuk bir 
ortamla karşılaşarak yoğunlaşmıştır.

Yanıt E dir.

10. Kütlesi m, sıcaklığı 50 °C olan suyun 0 °C ye kadar 
soğuması durumunda dışarıya verebileceği ısı enerji-
si;

 Q1 = m · c · ∆T = 50m olur. Kütlesi m, sıcaklığı 0 °C 
olan bir buz kütlesinin bu sıcaklıkta su olması için dı-
şarıdan alması gereken ısı enerjisi;

 Q2 = mL = 80m olur. Q2 > Q1 olduğundan buzun ta-
mamı erimeyecektir. 

Yanıt A dır.

11. 
Madde Erime noktası

(°C)
Kaynama noktası

(°C)

X 0 100

Y –10 20

Z 40 130

P –15 25

 Tablo incelendiğinde 25 °C de X ve P maddeleri sıvı 
hâlde bulunur. 

Yanıt E dir.

12. Isıl denge sağlandığında kapta buz su karışımı ol-
duğu verilmiş. Bu durumda denge sıcaklığı 0 °C dir 
diyebiliriz. O hâlde I. öncül kesinlikle doğrudur.

 Verilen bilgilerle II. ve III. öncüller hakkında yorum ya-
pamayız. 

Yanıt A dır.
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14 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

3. Katı, sıvı ve gaz maddeler için ortak ayırt edici özellik 
çözünürlük ve özkütledir. Erime noktası katı madde-
ler için ayırt edici özelliktir. 

Yanıt E dir.

4. 

1

ısınma

2

hâl değiştirme

sıcaklık (°C)

ısı (cal)

50

0
Q 5Q

40

 Grafiğin 1. bölgesinde m kütleli cisim ısınıyor. Bu böl-
gede alınan ısı  Q1 = m · c ·∆T  bağıntısı ile bulunur. 
2. bölgede madde hâl değiştiriyor. Bu bölgede alınan 
ısı  Q2 = m · L  bağıntısı ile bulunur. Buna göre;

 

· ·

·

.

Q

Q

mL

m c T

Q

Q

L

c

L

c
bulunur

4

10

40

1

1

2

T
=

=

=

Yanıt D dir.

5. Erirken hacmi küçülen madde buzdur. Normal basınç 
altında buz 0 °C de erir ve 0 °C de donar.

 Dış basıncın değişmesiyle buzun erime ve donma 
noktası, suyun kaynama noktası değişir.

Yanıt E dir.

Test 3'ün Çözümleri

1. 

2t0 t 3t 4t
zaman

sıcaklık

T2

T1

 Grafiğe göre 0-t zaman aralığında X ve Y sıvılarının 
sıcaklığı artmıştır. t-2t zaman aralığında X maddesi 
buharlaşmıştır. 3t-4t aralığında ise Y maddesi buhar-
laşmıştır.

 X ve Y sıvılarının kütleleri hakkında bir yorum yapa-
mayız. 

Yanıt C dir.

2. 
sıcaklık

ısı ısı

2T

T

0
Q 2Q 3Q

X

sıcaklık

2T

T

0
Q 2Q 3Q

Y

0
Q 2Q 3Q

Z

sıcaklık

ısı

2T

T

 Erime sıcaklığı katı maddeler için ayırt edici bir özel-
liktir. Grafikler incelendiğinde X ve Z katı maddeleri-
nin 2T sıcaklığında eridikleri verilmiştir. Y katı madde-
sinin erime sıcaklığı ise T dir.

 O hâlde X ve  Z aynı madde olabilir. Y ise farklıdır. 

Yanıt D dir.
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HAL DEĞİŞİMİ 15

9. X sıvısı ile su birlikte bir kaba konuluyor. Bir süre son-
ra suyun donduğu gözleniyor. Su donarken dışarıya 
enerji verir. Suyun donarken dışarıya verdiği enerjiyi 
X sıvısı alır. Enerji alan X sıvısı katılaşmaz.  Bu ne-
denle I. öncül yanlıştır. Enerji alan X sıvısı buharla-
şabilir. Ayrıca X sıvısının kaynama sıcaklığı 0 °C nin 
altında olabilir. 

Yanıt D dir.

10. Vücut kendi üstündeki sıvının (terin) buharlaşması 
için çevreden, yani vücuttan ısı enerjisi alır. Bu şe-
kilde enerji kaybeden vücut üşümeye başlar. Terin 
büyük kısmı sudur. Suyun öz ısısı büyük olduğundan 
terin buharlaşması için daha fazla enerji harcanır.

 Yoğunlaşan maddeler çevrelerinden ısı alır. Ancak 
sorumuzda yoğunlaşma yoktur.

 Terin buharlaşması gibi diğer sıvılar da buharlaşırken 
çevrelerinden ısı alır. 

Yanıt E dir.

11. İçinde 80 °C sıcaklığında

soğuk su

 
su bulunan kabın boşluk 
kısmında buhar basıncı 
vardır. Kabın üzerine so-
ğuk su döküldüğünde 
buhar yoğunlaşır. Buhar 
basıncı azalınca su kay-
namaya başlar.

Yanıt D dir.

6. Ayırt edici özellikler kütle çokluğuna bağlı değildir. 
Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı ayırt edici 
özellikler olduğundan kütle çokluğuna bağlı değildir. 

Yanıt E dir.

7. Hâl değiştirme durumlarında maddenin aldığı veya 
verdiği ısı enerjisi;

 Q = m · L

 bağıntısıyla hesaplanır. Bağıntıdaki;

 Q : Alınan veya verilen ısı enerjisi ( kalori )

 m : Kütle ( g )

 L  : Hâl değiştirme ısısı ( )g
kalori  dir.

 Soruda; 

 m : Cismin kütlesi

 mc : Cismin ısı sığası

 L : Erime ısı

 veriliyor. Verilenlerden yararlanarak öz ısı ve donma 
ısısı bulunabilir. Ancak yoğunlaşma ısısı bulunmaz.

Yanıt C dir.

8. Erime veya donma sıcaklığı ayırt edici bir özellik olup 
kütleye bağlı olarak değişmez. Buzun daha düşük bir 
sıcaklıkta erimesi için ya üstündeki dış basınç artırıl-
malı ya da tuz gibi katkı maddeleri kullanılmalıdır. 

Yanıt D dir.
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16 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

3. Y maddesinden X maddesine ısı enerjisi geçerken Y 
nin sıcaklığı azalmıştır. Y den enerji alan X maddesi 
ise aldığı bu enerji ile hâl değiştirmektedir.

 Buna göre I. ve II. öncüller doğrudur. 

Yanıt D dir.

4. Dış ortamdan yalıtılmış bir yerde bulunan buz erirken 
mum donuyor. Bu olayda buz erimek için mumum 
verdiği enerjiyi almaktadır. Mum enerji verdiği için 
donmaktadır. Buz ve mumun ters hâl değiştirme ne-
deni donma noktalarının farklı olmasıdır.  

Yanıt A dır.

5. X maddesinin sıcaklığının ∆T kadar artması için dı-
şarıdan ısı enerjisi alması gerekir. Y maddesi sıvı 
hâlden katı hâle geçerken dışarı ısı enerjisi vermiştir.

 Z sıvısı dışarıdan ısı enerjisi aldığı için gaz hâline 
geçmiştir. 

Yanıt C dir.

Test 4'ün Çözümleri

1. Isıl dengede olan su-buz karışımındaki buzun tama-
mı erimediği sürece karışımın sıcaklığı 0 °C de sabit 
kalır. Bir başka ifadeyle, su-buz karışımında sıcaklık 
değişmez.

 Su buz karışımının sıcaklığı değişmediği için karışı-
mın hacmi dolayısıyla özkütlesi değişmez. Bu neden-
le II. ve III. öncüller yanlıştır. 

Yanıt C dir.

2. Düdüklü tencerede buhar basıncı suyun kaynaması-
nı engeller. Bu yüzden suyun kaynama noktası 100 
°C nin üstüne çıkar. Yüksek sıcaklıktan dolayı yemek 
daha çabuk pişer.

 Normal basınç altında suyun  kaynama sıcaklığı 100 
°C dir. Basınç azaldığında suyun kaynama sıcaklığı 
100 °C nin altına düşer. Yüksek dağların tepesinde 
basınç normal basınçtan daha düşüktür. Bu nedenle 
yüksek dağların tepesinde suyun kaynama sıcaklığı 
100 °C nin altındadır.

 Normal basınç altında karın erime sıcaklığı 0 °C dir. 
Dış basınç artırılırsa kar 0 °C nin altında da erir. Ara-
ba tekeri dış basınç oluşturarak karın 0 °C nin altın-
daki sıcaklıklarda erimesini sağlar.

 Normal basınç altında saf kar 0 °C de erir. Karın 
üzerine tuz serpilirse saflığı bozulur ve daha düşük 
sıcaklıklarda da erir. Karın üstüne tuz serpilmesi ba-
sınçla ilgili değildir.

 Yüksek dağların tepesinde basınç küçüktür. Bu ne-
denle karlar daha geç erir.

Yanıt D dir.
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9. İçinden soğuk su geçen metal boru ile borunun çev-
resindeki hava molekülleri arasında ısı alışverişi olur. 
Hava molekülleri ısı kaybederek borunun dış yüzeyi 
üzerinde yoğunlaşır. 

Yanıt C dir.

10. Açık hava basıncının azaldığı yerlerde buharlaşma 
kolaylaşır.

I. Rüzgar esen yerlerde açık hava basıncı azalır. 
Bunun sonucunda ıslak çamaşırlar daha çabuk 
kurur.

II. Havanın sıcaklığını artıran rüzgarlar vardır. Ancak 
havanın sıcaklığını azaltan rüzgarlar da vardır.

III. Havanın nemini azaltan rüzgarlar olduğu gibi artı-
ran rüzgarlar da vardır.

 Buna göre, rüzgarlı bir günde ıslak çamaşırların ça-
buk kurumasını sağlayan rüzgarın açık hava basıncı-
nı artırmasıdır. 

Yanıt A dır.

11. 

mum buz

 Bir katı madde erirken hacmi büyüyorsa basınç artışı 
erimeyi zorlaştırır. Yani basınç artışı mumun erime sı-
caklığını artırır.

 Bir katı madde erirken hacmi küçülüyorsa basınç artı-
şı erimeyi kolaylaştırır. Yani basınç artışı buzun erime 
sıcaklığını düşürür. Örneğin, buz normal basınç altın-
da 0 °C de eriyorsa, dış basınç artışı erime sıcaklığını 
–5 °C ye veya –10 °C ye düşürebilir.

Yanıt E dir.

6. Hâl değiştiren maddelerin sıcaklığı değişmez. K nın 
sıcaklığı değişmediğine göre hâl değiştirmektedir.

 L maddesinin sıcaklığı azaldığına göre L den K ya ısı 
enerjisi transfer edilmiştir. Ancak L maddesi hâl de-
ğiştirmemiştir. 

Yanıt C dir.

7. İspirto buharlaşmak için temasta bulunduğu termo-
metrenin enerjisini kullandığından termometrenin sı-
caklığı düşer.

I. Kar, erimek için gereksinim duyduğu ısı enerjisini 
çevresinden alır. Böylece enerji kaybeden çevre 
soğur.

II. Yüzümüze sürdüğümüz kolonya buharlaşmak 
için gereksinim duyduğu ısı enerjisini yüzümüz-
den alır. Enerji kaybeden yüzümüz serinler.

III. Islak elbisedeki su, buharlaşmak için gerekli ısı 
enerjisini vücuttan sağlar. Enerji kaybeden vücut 
üşür. 

Yanıt E dir.

8. Sıcaklığı 100 °C olan 40 gram su, 0 °C ye kadar so-
ğursa dışarıya;

 Qveren = m · c · ∆T

 Qveren = 40 · 1 · 100 = 4000 kalori ısı enerjisi verir.

 4000 kalorilik enerjisinin hepsi buz tarafından kullanı-
lırsa eriyen buz kütlesi;

 4000 = mbuz · Lbuz

 4000 = mbuz · 80

 mbuz = 
80

4000  = 50 gram bulunur.

 Kaptaki toplam su kütlesi 40 + 50 = 90 gram eder.

Yanıt E dir.
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