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10. Isı iletim katsayısı .................. olan maddeler ısıyı ça-
buk iletir.

11. Isı enerjisini iletebilen maddelere .................. madde 
denir.

12. Sınıftaki bir öğrenci cama ve tahtadan yapılmış çer-
çeveye ayrı ayrı dokunduğunda camı çerçeveden 
daha ................ hisseder. Bunun nedeni camın tah-
tadan daha .................. olmasıdır.

13. Yemek pişirirken metal kaşık yerine tahta kaşık 
kullanmayı tercih etmemizin nedeni tahta kaşığın 
.................... olmasıdır.

14. Maddelerde tanecikler arasındaki boşluk ve tanecik-
lerin düzensizliği artınca ısı iletkenliği ....................

15. Bir maddenin enerji iletim hızı, maddedeki serbest 
elektron sayısı arttıkça ........................

16. Bir cismin enerji iletim hızı, cismin sıcaklığı azaldıkça 
..........................

17. Isı kaynağından çıkan enerjinin çevresine yayılma 
yollarını boşluklara yazınız.

 

konveksiyon

ışıma

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

..................
..................iletim

büyük

iletken

soğuk
iletken

yalıtkan

azalır

artar

azalır

1. Serin bir günde parkta beton sıra yerine tahta sıra-
da oturmayı tercih ederiz. Çünkü beton sıra tahtadan 
daha .................. hissedilir.

2. Şekilde gösterilen kalori-

radyatör

fer odamızı ısıtırken ısıyı 
çevreye;

 a. .......................

 b. .................  

 yolu ile yayar.

3. Siyah cisimlerin ışıması, parlak cisimlerin ışımasın-
dan daha ...........................

4. İyi bir enerji emici .................. renklidir.

5. Isının ........................... hızı maddenin cinsine ve ısı-
nın iletildiği noktalar arasındaki sıcaklık farkına bağlı-
dır.

6. Atmosfer, Güneş ışınlarına karşı geçirgendir. Dünya 
yüzeyi Güneş’ten aldığı enerjiyi daha düşük enerjili 
ışınlar olarak geri yansıtır. Geri yansıyan bu ışınlar 
atmosferden .....................

7. Bir kapının metal olan koluna ve tahta kısmına 
ayrı ayrı dokunduğumuzda; tahta, metalden daha 
................. hissedilir.

8. Isı iletkenliği katı ve sıvılarda ayırt edici bir özelliktir. 
....................... ayırt edici bir özellik değildir.

9. Güneş’ten gelen ısı enerjisi Dünya’ya .................. 
yolu ile ulaşır.

soğuk

Konveksiyon

Işıma

büyüktür

siyah

iletim

geçemez

sıcak

Gazlarda

ışıma

5. Ünite 3. Konu 
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı

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

(     )  10. Soğuk havalarda yün kazağı giydiğimizde 

üşümememizin nedeni kazağın bizi ısıtması-

dır.

(     )  11. Isının iletim yoluyla yayılması, doğrudan 

temas halindeki cisimler arasında gerçekleşir.

(     )  12. 

  Battaniye ısı kaynağı değildir. Sadece vücut 
ısısının dışarı kaçmasını engeller.

(     )  13. 

a
rg

o
n
 g

a
z
ı

h
a
v
a

  Çift camlı pencerelerde iki cam arasındaki 

boşluk hava yerine argon gibi gazlarla doldu-

rulursa ısı kayıpları bir miktar daha azalır.

(     )  14. Isı iletkenliği maddelerin cinsine göre değişir.

(     )  15. Isıyı iyi ileten maddelerde madde molekülleri 

arasında büyük boşluklar vardır.

(     )  16. Soğuk cisimler ışıma enerjisi yaymaz.

(     )  17. Akışkanlarda enerjinin iletim yoluyla yayılma-

sı çok azdır.

(     )  18. Havasız bir ortamda enerji konveksiyonla 

yayılmaz.

Y

D

D

D

D

Y

Y

D

D

B’nin Yanıtları

(     )   1. Birbirleriyle termal temasta bulunan varlıkların 

oluşturduğu bir sistem, yeterli zaman sonun-

da termal dengeye ulaşır.

(     )   2. Isı sıcak cisimden soğuk cisme aktığı gibi, 

soğuk cisimden de sıcak cisme akar.

(     )   3. Isının iletim yolu ile yayılması, atom ve mole-

küller arasındaki çarpışmalar ve serbest 

hâldeki elektronların hareketi ile açıklanır.

(     )   4. Sıvı ve gaz hâlindeki maddelerde ısı aktarımı 

yalnız konveksiyon yolu ile gerçekleşir.

(     )   5. Işıma yoluyla yayılan enerji elektromanyetik 

dalga formundadır.

(     )   6. Sıcak olan bazı cisimler sürekli biçimde ışıma 

yoluyla enerji yayarken, bazıları yaymaz.

(     )   7. Düşük sıcaklıktaki cisimler yüksek enerjili 

ışınlar yayar.

(     )   8. Yüksek sıcaklıktaki cisimlerin yaydığı ışınların 

enerjisi büyüktür.

(     )  9. Enerjiyi iyi emen bir cisim aynı zamanda ener-

jiyi iyi yayar.

D

Y

D

Y

D

Y

Y

D

D
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ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 3

6. Dünya, Güneş'ten gelen ışınların Dünya üzerinde 
yansımasıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar karbondi-
oksit, metan ve su buharı gibi atmosferde bulunan 
gazlar tarafından tutulur. Böylece Dünya'nın sıcaklığı 
artar. Güneş enerjisinin bu gazlar tarafından tutulma-
sına sera etkisi denir.

7. Güneş’ten gelen yüksek enerjili

ışınlar camdan içeri girer.

Düşük enerjili ışınlar camdan

geri yansıyıp içerde kalır.

 Güneş'ten gelen yüksek enerjili ışınlar, seranın cam 
çatısından içeri girer. Toprak az enerjili ışınları yansı-
tır ki bu da camdan yapılı çatıdan geçemez. Dolayı-
sıyla seranın içi ısınır.

8. cam plaka

siyah plaka

soğuk su

sıcak su

 Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerinde sera etki-
sinden yararlanılır. Şekilde görüldüğü gibi camdan 
yapılı kısımdan giren ışınlar sera etkisi ile borulardaki 
suyun ısınmasına neden olur.

C’nin Çözümleri

1. Tahta, cam ve cam yünü malzemelerini yalıtkanlıkla-
rına göre sıraladığımızda, cam yünü > tahta > cam 
şeklinde olur. Yani cam yünü, hem camdan hem de 
tahtadan daha iyi yalıtkandır. Çünkü cam yünü mal-
zemesi içinde bol miktarda hava vardır.

2. Kuvvetli enerji emici maddeler aynı zamanda kuvvetli 
enerji yayınlayıcılardır. Zayıf enerji emici maddeler, 
zayıf enerji yayınlayıcılardır. Örneğin, radyo dalga-
larını kuvvetli bir şekilde yayması için tasarlanan bir 
radyo anteni, aynı zamanda radyo dalgalarını kuvvet-
li bir şekilde alır.

3. 

 Siyah kupa şeffaf kupaya göre daha iyi bir enerji ya-
yıcıdır. Bu nedenle siyah kupadaki çay daha çabuk 
soğur.

4. Sıcaklığı 0 K (–273 °C) nin üstünde olan bütün cisim-
ler ışıma yapar.

5. Bir cisimden yayılan ışımanın enerjisinin büyüklüğü 
cismin sıcaklığına bağlıdır. Yüksek sıcaklığa sahip 
cisimler yüksek enerjili ışıma yapar. Düşük sıcaklığa 
sahip cisimler de düşük enerjili ışıma yapar.
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4 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

12. 

yüzey
alanıkalınlıkiç sıcaklık dış sıcaklık

 Sıcak yüzden soğuk yüze aktarılan enerjinin hızı;

• Yüzey alanı ile doğru orantılıdır.

• Sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır. 

• Kalınlığıyla ters orantılıdır.

• Maddenin cinsine bağlıdır.

13. 

 Öğrenci sıranın metal ve tahta kısmına ayrı ayrı do-
kunduğunda metal kısmın tahtadan daha soğuk oldu-
ğunu hisseder. Çünkü metalin iletkenliği tahtanınkin-
den çok büyüktür.

9. Bir enerji çeşidi olan ısı, hissedilebilir somut bir varlık-
tır. Soğuk ise somut olmayıp ısının yokluğudur. Alınıp 
verilen şey sadece ısıdır. Evimizi, soğuğu dışarıda 
tutsun diye yalıtmayız, sıcağı içeride tutsun diye yalı-
tırız.

10. 

 Hava ve tahtanın ikisi de yalıtkandır. Bu nedenle sa-
unanın içindeki sıcak havadan ve tahtadan elinize 
geçen ısı miktarı düşüktür. Aynı sıcaklıktaki bir metal, 
iyi iletken olduğundan dokunduğunuzda metalden eli-
nize büyük miktarda ısı akar ve bundan zarar görür-
sünüz.

11. Hiçbir yalıtkan, ısının tamamen iletilmesini engelleye-
mez; sadece bu oranı azaltır. Çok iyi yalıtılmış ev ve 
işyerleri bile kışın bir miktar soğur. Yalıtım ısı alışveri-
şini geciktirir.
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5. Aralarında sıcaklık farkı olan iki cisim bir araya getiril-
diğinde, sıcak cisimden soğuk cisme doğru ısı enerji-
si akışı gerçekleşir. 

 Metal ve tahtanın sıcaklığı vücut sıcaklığı ile eşit ol-
duğunda enerji akışı olmayacaktır. Bu durumda sı-
caklık veya soğukluk hissedilmez.

Yanıt B dir.

6. Masa lambalarının metal başlıklarının üst kısmında  
bulunan küçük delikler konveksiyon akımları sağla-
mak içindir. Buna göre lambanın çevresinde ısınan 
hava yükselecek, bunun yerine soğuk hava gelecek-
tir. 

Yanıt C dir.

7. Sıvı veya gaz gibi akışkanlar içlerinde bulunan ci-
simlere bir kaldırma kuvveti uygular. Gemilerin suda 
yüzmesi sıvı kaldırma kuvvetine, balonların havada 
uçması gazların kaldırma kuvvetine bir örnektir.

 Sıvı veya gazların bir kaldırma kuvvetinin olması için 
yer çekimi kuvveti gereklidir.

 Mum yanarken oksijene gereksinim vardır. Mum alevi 
için yeterli oksijenin sağlanması için çevresindeki kar-
bondioksitin uzaklaşması gerekir. Yer çekimi olmadı-
ğında havanın kaldırma kuvveti olmayacaktır. Bunun 
sonucunda ısınan hava bulunduğu yerde kalacak ve 
mum sönecektir. 

 

Yanıt E dir.

Test 1'in Çözümleri

1. Işıma ile gelen ısı enerjisi koyu ve siyah yüzeyler ta-
rafından soğrulur, beyaz ve parlak yüzeyler tarafın-
dan yansıtılır.

 Kar iyi bir yalıtkandır ancak anlatılan olayın nedeni 
değildir. 

Yanıt C dir.

2. Metal çubuk iletken olduğundan alevden aldığı ısı 
enerjisini belirli bir noktaya değil, her tarafa yayar. 
Böylece kağıda iletilen enerji bir süreliğine tutuşma 
sıcaklığının altında kalır.

 Yalıtkan olması kağıdın daha kolay tutuşmasına yar-
dımcı olur. 

Yanıt D dir.

3. Bazı insanlar çıplak ayakla odun ateşinin üzerinde 
yürüyebilir. Ancak hiç kimse kızgın demirin üzerinde 
çıplak ayakla yürüyemez. Bu olayın en önemli nedeni 
odun ateşinin yalıtkan, demirin iletken olmasıdır. 

Yanıt D dir.

4. Bu olayın en önemli nedeni demirin ısıyı tahtadan 
daha iyi iletmesidir. 

Yanıt A dir.
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6 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

11. Cam yalıtkan bir maddedir. Soğuk cam bardağa, sı-
cak su konulduğunda çevreye ısı iletimi en az düzey-
de olduğundan sıcaklık farkından bardak çatlayabilir. 
Eğer bardağın içinde bir metal kaşık varsa çevreye 
ısı iletimi daha kolay gerçekleşir. Çünkü metal kaşık 
iletkendir. 

Yanıt A dır.

12. Genelde sıvılar ve gazlar yalıtkandır. Hava gazların 
karışımı olup ısıyı hiç iletmez. Kar tanesi kristallerin-
de çok miktarda hava bulunduğundan kar da yalıt-
kandır. 

Yanıt E dir.

8. Güneş Dünya'nın enerji kaynağıdır. Güneş'ten çıkan 
enerji Dünya'ya ışıma yoluyla ulaşır.

 Işımayla gelen enerji koyu ve siyah yüzeylerde soğ-
rulur, beyaz ve parlak yüzeylerde yansıtılır.

 Kışın güneşli bir günde etraftaki karın çabuk erime-
si için etkili yol karın üstüne siyah renkli kömür tozu 
serpmektir.

Yanıt B dir.

9. Oda sıcaklığının korunması için kombinin ayarı oda 
sıcaklığına göre yapılmalıdır. Bu durumda enerji ta-
sarrufu en üst düzeyde gerçekleşir. 

 

Yanıt C dir.

10. Termoslarda sıvının içine konulduğu iki adet ince cam 
duvar arasında boşluk bulunur. Bu boşluk iletim yo-
luyla enerjinin dış ortama aktarılmasını engeller. Bu 
durum termos içindeki sıcak sıvının soğumasını ya-
vaşlatır. Ayrıca termos içine soğuk sıvı konulduğunda 
da dışarıdan içeriye enerji geçişini yavaşlatır. Cam 
haznenin ağız kısmı enerji iletkenliği az olan plastik 
madde ile kaplanır. Böylece iletim yoluyla enerji akta-
rımı yavaşlatılmış olur. Bununla birlikte cam haznenin 
iç ve dış yüzeyi parlatılarak ışıma enerjisinin aktarımı 
kontrol altına alınır. 

 

Yanıt E dir.
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ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 7

4. 
R

T2 T1

P

Dx

 Dx : çubuğun uzunluğu

A : çubuğun kesit alanı (rr2)

 DT : iki uç arasındaki sıcaklık farkı

 olmak üzere Dt süresi içinde sıcak yüzden soğuk 
yüze ısı aktarım hızı;

 
t

Q
kA

x

T
–

D
D

D
D

=

 bağıntısı ile verilir.

 Bağıntıya göre verilenlerin üçü de Dt süresini etkiler.

Yanıt C dir.

5. Isıyı iyi ileten maddelerde hem tanecikler düzenli, 
hem de aralarındaki boşluk çok azdır. Isı yalıtkanı 
olan maddelerde hem tanecikler hem de aralarındaki 
boşluk çok fazladır.

 

SP R

 Buna göre P, R, S katı maddelerinin ısı iletim katsayı-
ları  kP > kR > kS  şeklinde sıralanabilir.  

Yanıt E dir.

Test 2'nin Çözümleri

1. I. Pencerelerde çift camlar arasındaki boşluk, iletim 
yoluyla gelen enerjinin önüne geçer.

II. Kaloriferlerin arkasındaki parlak yüzeyler, ışıma 
ile gelen enerjiyi ortama geri göndermek içindir.

III. Termosların içi gibi iç yüzeyi parlatılmış kaplarda 
ışıma enerjisi yönlendirilebilir. 

Yanıt E dir.

2. Isı iletiminin zorlaştırılması demek ortamın yalıtılması 
demektir.

I. Kalın bir kazak yerine iki tane ince kazağın üst 
üste giyilmesi yalıtkanlığı artırır. Çünkü ince iki 
kazak arasına giren hava yalıtkanlık görevi yapar.

II. Cam yünü yalıtkan bir malzemedir. Çatılar cam 
yünü ile kaplandığında yalıtılmış olur. 

III. Araçlara konulan antifriz donma sıcaklığını düşür-
mek içindir. Yalıtkanlıkla ilgili değildir.

Yanıt D dir.

3. Cam yalıtkan bir maddedir. Cam yünü malzemesinin 
içinde bolca hava vardır. Hava cam ile karışınca yalıt-
kanlık düzeyi artar.

I. Çift camlar arasında hava olabilir veya boşluk 
olabilir. Her iki durumda da yalıtkanlığın düzeyi 
artmış olur.

II. Tuğlaların deliklerindeki hava yalıtkanlık sağlar.

III. Kuşların kabaran tüyleri arasına giren hava yalıt-
kanlık görevi yapar. 

Yanıt E dir.



N
ih

at
 B

ilg
in

 Y
ay

ın
cı

lık
©

8 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

 H  enerji iletim hızı ve  k  bir sabit olmak üzere;

 ·
·

H k
x

A T
=

 yazabiliriz.  Her cisim için ısı iletim hızı;

 

·

· ·

·

H
x

A T

H
x

A T

x

A T

H
x

A T

2

2

2

3

K

L

M

=

= =

=

 bulunur. Buradan HM > HK = HL  sıralaması yapılabi-
lir.

Yanıt D dir.

9. Isıl dengede olan ve uzun süre aynı ortamda bulu-
nan tahta ile mermerin sıcaklıkları eşittir. Fakat bir eli 
tahtada, diğer eli mermerde bulunan bir kişi merme-
ri daha soğuk hisseder. Bunun nedeni enerji iletim 
hızıdır. Mermer, tahtaya göre daha hızlı enerji alır. 
Böylece elimiz daha kısa sürede soğur ve mermeri 
tahtadan daha soğuk hissederiz. 

Yanıt A dır.

10. Enerji iletim hızı için verilen ilk dört seçenek doğ-
rudur. Enerji iletim hızı verilenler arasında yalnızca 
maddenin rengine bağlı değildir. 

Yanıt E dir.

6. Açık renkli yüzeylere gelen ışıma enerjisinin büyük 
kısmı geri yansır. Koyu renkli yüzeylere gelen ışıma 
enerjisinin büyük kısmı soğrulur.

 

 Bu nedenle koyu renkli kaptaki su açık renkteki su-
dan daha çok ısınır. 

Yanıt D dir.

7. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler küresel ısın-
manın olumsuz etkilerindendir. Fosil yakıtların azal-
ması küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarından de-
ğildir. 

Yanıt E dir.

8. 

x

K
A

2T
T

2x

L 2A

3T

2T

2x

M
3A

2T

T

 Enerji iletim hızı;

• A  kesit alanı ile doğru orantılıdır.

• ∆T  sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır.

• ∆x  kalınlığıyla ters orantılıdır.

• Maddenin cinsine bağlıdır.
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ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 9

11. 

X Z

Y

 Sıcaklıkları farklı iki cisim bir araya getirildiğinde sı-
cak olan cisimden soğuk olan cisme bir ısı geçişi olur. 

Yanıt C dir.

12. 

 Isının iletim yoluyla yayılmasında, molekülden mole-
küle aktarılan enerji rol oynar. Bu olayda moleküller 
hareket etmez, hareket eden enerjinin kendisidir. 

Yanıt B dir.

13. 

ha
va

camcam

 Hava ve diğer gazlar yalıtkandır. İki cam arasında ka-
lan hava yalıtkanlık görevi yapar.

I. Soğuk günlerde kuşların tüyleri arasına aldıkları 
hava, iki cam arasındaki hava gibi yalıtkanlık 
görevi yapar.

II. Tuğla delikleri arasında kalan hava yalıtkanlık 
sağlar.

III. İki ince giysinin arasına giren hava tabakası yalıt-
kanlık görevi yapar. Böylece tek kalın kazaktan 
fazla koruma sağlar.

 

Yanıt E dir.

14. 
A

L

2L

P

R

S

L

A

2A

 Çubuklar aynı maddeden yapılmıştır. Enerji iletim hızı 
kesit alanıyla doğru, uzunlukla ters orantılı olur.

 HS > HP > HR

Yanıt B dir.

15. 

X

X

Y

I II

III

Y Z

Z

 X > Y > Z olduğundan içinde Z bulunan sistem daha 
yalıtkandır.

Yanıt D dir.


