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LGSFEN BİLİMLERİ

Neler Öğreneceğiz?

• Erime-Donma Isısı
• Buharlaşma-Yoğuşma Isısı
• Hal Değişimi-Kütle İlişkisi
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Hal Değişimi

Katı hâldeki madde sürekli olarak ısıtılırsa sıcaklığı artar. Belli bir süre sonra sıcaklığı sabit kalır ve 
hâl değiştirmeye başlar. Bu süre içerisinde maddenin aldığı ısı enerjisi, tanecikleri birbirinden uzak-
laştırmak için harcanır. Erime esnasında tanecikler arası çekim kuvveti azalır ve madde katı hâlden 
sıvı hâle geçer. Erime sıcaklığındaki bir maddenin 1 gramının katı hâlden sıvı hâle geçmesi için 
gereken ısı miktarına erime ısısı denir. Erime ısısı LE ile gösterilir ve birimi J/g’dır.

Örneğin 327 oC’deki 1 gram katı kurşunun  327 
oC’de 1 gram sıvı kurşun hâline getirmek için 
verilmesi gereken enerji miktarı 22,5 J’dür. 
22,5 J/g kurşunun erime ısısıdır. 

Kurşunun Erime Isısı = 22,5 J/g

1 g Kurşun 1 g Sıvı kurşun

327 oC

22,5 J

327 oC

Örneğin 0 oC’deki 1 gram buzu  0 oC’de 1 
gram su hâline getirmek için verilmesi ger-
eken enerji miktarı 334,4 J’dür. 334,4 J/g 
buzun erime ısısıdır. 

Buzun Erime Isısı = 334,4 J/g

1 g Buz 1 g Su

0 oC 0 oC

334,4 J

Eşit kütlede ve erime sıcaklığındaki iki maddeden erime ısısı diğerine göre büyük olan 
maddeye tamamen sıvı hale geçmesi için verilmesi gerekli ısı daha fazladır.

Donma sıcaklığındaki bir maddenin 1 gramının sıvı hâlden katı hâle geçerken ortama verdiği ısı 
miktarına donma ısısı denir. Katı madde erirken ortamdan aldığı ısı miktarı kadar ısıyı, donarken 
ortama verir. Bu sebeple saf bir maddenin erime ısısı donma ısısına eşittir. (LE = LD)
   

Aşağıdaki tablolarda da görüldüğü gibi her maddenin erime ve donma ısısı farklıdır. Bu sebeple 
erime ve donma ısısı maddeler için ayırt edici özelliktir.

LD (Donma ısısı) = LE (Erime ısısı)

Madde Erime/Donma ısısı(J/g)

Buz 334,4

Alüminyum 321,02

Bakır 175,56

Madde Erime/Donma ısısı(J/g)

Demir 117,04

Kurşun 22,57

Cıva 11,28
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UYGULAMA 
1

Erime ısısının tanımını sınıfındaki öğrencilerine soran 
öğretmene bazı öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir.

Ahmet     1 gram katının hal değiştirmesi için maddeye 
verilmesi gerekli ısı miktarıdır.

Aslı          1 gram katının erimesi için maddeye verilme-
si gerekli ısı miktarıdır.

Salih  Erime sıcaklığındaki 100 gram katının hal 
değiştirmesi için maddeye  verilmesi gerekli 
ısı miktarıdır.

Mehmet Erime sıcaklığındaki 1 gram katının aynı sı-
caklıkta 1 gram sıvı hale geçmesi için mad-
deye verilmesi gerekli ısı miktarıdır.

Buna göre, hangi öğrenci erime ısısının tanımını 
doğru söylemiştir?

UYGULAMA 
2

Erime sıcaklığındaki K, L ve M katıları özdeş ısıtıcılarla 
ısıtılıyor. 

K L M
100 g 100 g 100 g

Özdeş kaplardaki K, L ve M katılarının tamamının sıvı 
hale geçmesi için gerekli en az enerji miktarı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Madde K L M

Enerji 150 J 250 J 50 J

Buna göre, katıların erime ısılarının büyüklüklerini 
karşılaştırınız.

UYGULAMA 
3

100 gram kütleli erime sıcaklığındaki K, L ve M katıları 
özdeş ısıtıcılarla 5 dakika ısıtılıyor.

K M
10g

30g20g L

5. dakikada kaplarda biriken sıvı miktarları yukarı-
daki gibi olduğuna göre, katıların erime ısılarının 
büyüklüklerini karşılaştırınız.

                        ........>.......>.......

UYGULAMA 
4

Erime sıcaklığındaki A, B, C ve D katıları özdeş ısıtıcılar-
la ısıtılıyor.

Katı kütlesi

Katı kütlesi

Katı kütlesi

Katı kütlesi

Zaman

Zaman

Zaman

200 g

5 dk

6 dk 2 dk

3 dk

200 g

200 g

200 g

Zaman

A

C

B

D

Özdeş kaplardaki katı kütlelerinin zamana bağlı de-
ğişimi yukarıdaki grafiklerdeki gibi olduğuna göre 
A, B, C ve D maddelerinin erime ısılarının büyüklük-
lerini karşılaştırınız.

........>.......>....... ........>.......>.......>.......

.........................
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UYGULAMA 
5

100 gram kütleli donma sıcaklığındaki K, L ve M sıvıları 
soğuk bir ortama bırakılıyor.

K L M

100 g 100 g 100 g

Özdeş kaplardaki K, L ve M sıvılarının tamamının katı 
hale geçmesi için ortama verdikleri en az enerji miktarı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Madde K L M

Enerji 200 J 1500 J 150 J

Buna göre, sıvıların donma ısılarının büyüklüklerini 
karşılaştırınız

                        ........>.......>.......

UYGULAMA
6

Eşit kütleli donma sıcaklığındaki K, L ve M sıvıları, 
sıvılardan daha soğuk -50 oC sıcaklığındaki özdeş I, II 
ve III ortamlarına bırakılıyor. 

Madde K L M

Donma ısısı 300 J/g 150 J/g 50 J/g

Sıvılar tamamen katı hale geçtiği anda K, L ve M 
sıvılarının bırakıldığı ortamların sıcaklıkları aşağıdaki 
gibi oluyor.

Ortam I II III

Sıcaklık -20 oC -40 oC -30 oC

Buna göre, sıvıları konulduğu ortamlarla eşleştiri-
niz.

Ortam I II III

Madde ...... ...... ......

UYGULAMA 
7

100 gram kütleli erime sıcaklığındaki K, L ve M katıları 
özdeş ısıtıcılarla 5 dakika ısıtılıyor.

K L M
100 g 100 g 100 g

Özdeş kaplarda oluşan sıvı miktarları 5. dakikada 
eşit olduğuna göre, tabloda verilen bilgilerden doğ-
ru olanın karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) 
yazınız.

1-  Maddelerin erime ısıları eşittir.

2-  M maddesinin erime ısısı K maddesinin eri-
me ısısından büyüktür.

3- L maddesinin donma ısısı K ve M’nin donma 
ısısından büyüktür.

4-  Kaplar ısıtılmaya devam edilirse ilk önce L 
maddesinin tamamı erir.

UYGULAMA 
8

Madde
Erime/Donma

 ısısı(J/g)

Buz 334,4

Alüminyum 321,02

Bakır 175,56

Kurşun 22,57

Yandaki tabloda bazı 
maddelerin erime ve 
donma ısıları verilm-
iştir. Buna göre, 
tabloda verilen bil-
gilerden doğru ola-
nın karşısına (D), 
yanlış olanın karşı-
sına (Y) yazınız.

1-  Tabloda verilen maddelerden eşit kütlede ve 
erime sıcaklığında alınan örneklerin tama-
mının erimesi için verilmesi gerekli ısı miktarı 
en fazla olan madde buzdur.

2-  Tabloda verilen maddelerden eşit kütlede ve 
donma sıcaklığında alınan örnekler soğuk 
ortamda tamamı katı hale geçerken ortama 
en fazla ısıyı kurşun verir.
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Buharlaşma - Yoğuşma Isısı

Katı hâlden sıvı hâle geçmiş bir madde ısıtılmaya devam edilirse sıcaklığı artar. Belli bir süre 
sonra sıcaklığı sabit kalır ve kaynamaya başlar. Bu süre içerisinde alınan ısı enerjisi tanecikleri 
birbirinden uzaklaştırmak için harcanır. Kaynama esnasında tanecikler arası çekim kuvveti azalır 
ve madde sıvı hâlden gaz hâle geçer. Tanecikler birbirinden bağımsız hareket etmeye başlar. 

Bir maddenin 1 gramının sıvı hâlden gaz hâle geçmesi için gerekli ısı miktarına buharlaşma ısısı 
denir. Buharlaşma ısısı LB ile gösterilir ve birimi J/g’dır.

Örneğin, 100 oC’deki 1 gram suyu 100 oC’de 1 gram su buharı hâline getirmek için verilmesi ge-
reken enerji miktarı 2257 J’dür. 2257 J/g buzun buharlaşma ısısıdır. 

 

Kaynama sıcaklığındaki bir maddenin 1 gramının gaz hâlden sıvı hâle geçerken ortama verdiği ısı 
miktarına yoğuşma ısısı denir. Sıvı madde buharlaşırken aldığı ısı miktarı kadar ısıyı, yoğuşurken 
ortama verir. Bu sebeple saf bir maddenin buharlaşma ısısı yoğuşma ısısına eşittir. (LB = LY)

   

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin buharlaşma ve yoğuşma ısıları verilmiştir. Tabloda da 
görüldüğü gibi her maddenin buharlaşma ve yoğuşma ısısı farklıdır. Bu sebeple buharlaşma ve 
yoğuşma ısısı maddeler için ayırt edici özelliktir.

LB = 2257 J/g

LY (Yoğuşma ısısı) = LB (Buharlaşma ısısı)

Madde  LB / LY (J/g)

Su 2257

Aseton 520,41

Madde  LB / LY (J/g)

Alkol 854,97

Eter 296,78

Eşit kütledeki iki maddeden yoğuşma ısısı diğerine göre büyük olan maddenin tamamen 
sıvı hale geçerken ortama verdiği ısı diğer maddeye göre daha fazladır.

Eşit kütledeki iki maddeden buharlaşma ısısı diğerine göre büyük olan maddeye tama-
men gaz hale geçmesi için verilmesi gerekli ısı diğer maddeye göre daha fazladır.

100 oC 100 oC
1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı2257 J
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UYGULAMA 
9

100 gram kütleli K, L ve M sıvılarının ağzı açık kaplarda 
tamamen buharlaşmaları bekleniyor.

K L M

I II III

100 g 100 g 100 g

Özdeş kaplardaki K, L ve M sıvılarının tamamının gaz 
hale geçmesi için geçen süreler aşağıdaki tabloda ver-
ilmiştir.

Madde K L M

Zaman 5 Saat 6 Saat 4 Saat

Buna göre, sıvıların buharlaşma ısılarının büyük-
lüklerini karşılaştırınız

                        ........>.......>.......

UYGULAMA
10

Kenan sol eline K sıvısından, sağ eline ise L sıvısından 
eşit kütlede birer damla damlatıyor. K sıvısını damlat-
tığı eli L sıvısını damlattığı elinden daha kısa sürede 
kuruyor.

K L

Buna göre, tabloda verilen bilgilerden doğru olanın 
karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

1-  K maddesinin buharlaşma ısısı daha büyük-
tür.

2-  Her iki eli de kuruduğu anda sol eli daha so-
ğuk olur.

3-  L maddesinin yoğuşma ısısı daha büyüktür.

4-  Kenan farklı cinslerdeki sıvıların buharlaşma 
ısılarının birbirinden farklı olup olmadığını 
belirlemek için deney yapıyor olabilir.

UYGULAMA 
11

100 gram kütleli kaynama sıcaklığındaki K, L ve M 
sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.

K L M
100 g 100 g 100 g

Özdeş kaplardaki sıvılar aynı anda tamamen buhar-
laştığına göre, sıvıların buharlaşma ısılarının bü-
yüklüklerini karşılaştırınız

                        ........>.......>.......

UYGULAMA 
12

Aşağıda X, Y ve Z sıvılarının buharlaşma ısıları sütun 
grafiğinde verilmiştir.

Buharlaşma Isısı

Madde
X Y Z

Kaynama sıcaklığında, 100’er gram X, Y ve Z sıvıları 
özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Isıtma işlemi ta- 
mamlandığında kaplarda bir miktar sıvı kaldığı gözlem-
leniyor. 
Buna göre, tabloda verilen bilgilerden doğru olanın 
karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

1-  Y sıvısının aldığı ısı miktarı X ve Z sıvılarının 
aldığı ısı miktarından daha fazladır.

2-  Kısa bir süre sonra kaplardaki sıvı kütleleri 
arasında Y>X>Z ilişkisi vardır.

3-  Süre sonunda buharlaşarak gaz hale geçen 
Z maddesi miktarı, X ve Y’den fazladır.

4-  Sıvıların tamamen buharlaşabilmesi için en 
uzun süre Z sıvısı ısıtılmalıdır.
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UYGULAMA 
13

Özdeş kaplara koyulan eşit kütleli K ve L sıvıları özdeş 
ısıtıcılarla ısıtılıyor.

K L

20 oC 20 oC
50g50g

10 dakika sonra sıvıların sıcaklıkları aşağıdaki gibi 
ölçülüyor. 

K L

80 oC 60 oC
50g50g

Isıtılmaya devam edilen sıvıların 15. dakikadaki sıcak-

lıkları ve kütleleri aşağıdaki gibi ölçülüyor. 

K L

80 oC 60 oC

30g40g

Buna göre, K ve L sıvılarının öz ısılarının ve buhar-
laşma ısılarının büyüklüklerini karşılaştırınız.

UYGULAMA 
14

Kaynama sıcaklığındaki X, Y ve Z sıvılarının ısıtılmadan 
önceki kütlelerine ait sütun grafiği aşağıda verilmiştir.

Sıvı kütlesi

Madde

50 g

100 g

150 g

X Y Z

Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan maddelerin sıvı 
kütlelerinin sütun grafiği aşağıdaki gibi çiziliyor.

Sıvı kütlesi

Madde

40 g

  70 g

X Y Z

Buna göre, tabloda verilen bilgilerden doğru olanın 
karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız.

1-  Maddelerin buharlaşma ısılarının büyüklük-
leri arasında X>Y>Z ilişkisi vardır. 

2-  Kaynama sıcaklığındaki eşit kütledeki X, Y 
ve Z maddelerinin tamamının gaz hale geç-
mesi için en fazla ısı Z maddesine verilmeli-
dir.

3- Maddelerin yoğuşma ısılarının büyüklükleri 
arasında Z>X>Y ilişkisi vardır. 

4-  Yoğuşma sıcaklığındaki eşit kütledeki X, Y 
ve Z gazlarının tamamen sıvı hale geçerken 
ortama verdikleri ısıları arasında Y>X>Z iliş-
kisi vardır.

........>.......

........>.......

Öz ısı

Buharlaşma Isısı
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UYGULAMA 
15

Aşağıdaki tabloda eşit kütledeki K ve L sıvılarının hâl 
değiştirme ısıları verilmiştir.

Madde LD (J/g)  LB (J/g)

K 250 1750

L 150 750

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanın karşısına 
(D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız. 

1 K, donduğunda ortama daha çok ısı verir.

2 L, buharlaşırken daha çok ısı alır.

3 K ve L farklı maddelerdir.

4
K’nin erime ısısı, L’nin erime ısısından 
büyüktür.

UYGULAMA 
16

Aşağıdaki tabloda A ve B maddelerinin hâl değiştirme 
ısıları verilmiştir.

Madde LD (J/g)  LB (J/g)

A 100 500

B 500 1000

Buna göre aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden 
doğru olanın karşısına (D), yanlış olanın karşısına 
(Y) yazınız. 

1
Donma sıcaklığındaki 100 gram A sıvısının 
donarken ortama verdiği ısı ile 100 gram B 
sıvısı buharlaşabilir.

2
50 gram A sıvısının yoğuşurken ortama 
verdiği ısı ile 50 gram B katısı eriyebilir.

3
200 gram B sıvısının yoğuşurken ortama 
verdiği ısı ile 400 gram B katısı eriyebilir.

4
A maddesinin yoğuşma ısısı, B maddesi-
nin erime ısısına eşittir.

UYGULAMA 
17

Aşağıdaki şekilde katı halde bulunan buzun 1, 2, 3 ve 4 
ile gösterilen hal değişimleri verilmiştir.

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanın karşısına 
(D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız. 

1
1 ve 2 numaralı olaylarda madde ortam-
dan ısı alır.

2
1 numaralı olay esnasında aldığı ısı mik-
tarı 4 numaralı olay esnasında verdiği ısı 
miktarına eşittir.

3
3 ve 4 numaralı olaylar esnasında ortama 
verdikleri ısı miktarları eşittir.

4
Madde 2 numaralı olay esnasında aldığı 
ısıyı 3 numaralı olay esnasında ortama 
verir.

UYGULAMA 
18

100 gram kütleli K, L ve M sıvılarının ağzı açık kaplarda 
tamamen buharlaşmaları bekleniyor.

K L M

I II III

100 g 100 g 100 g

Özdeş kaplardaki K, L ve M sıvılarının 5 dakika 
içerisindeki sıvı kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Madde 0. dk 1. dk 2. dk 3. dk 4. dk 5. dk

I 100 g 80 g 60 g 40 g 20 g -

II 100 g 70 g 40 g 10 g - -

III 100 g 90 g 80 g 70 g 60 g 50 g

Buna göre, sıvıların buharlaşma ısılarının büyük-
lüklerini karşılaştırınız.

3

........>.......>.......
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Hal Değişimi-Kütle İlişkisi

Erime ve buharlaşma esnasında alınan ısı ile yoğuşma ve donma esnasında ortama verilen ısı 
miktarlarının maddenin cinsine bağlı olduğunu öğrendik.

Hal değiştiren maddenin kütlesi de aldığı ya da ortama verdiği ısı miktarını etkiler. 

- Eriyen ya da buharlaşan maddenin kütlesi arttıkça ortamdan aldığı ısı miktarı da artar.

1gram buzun erimesi ve 1 gram suyun buharlaşması için ortamdan aldığı ısı miktarları verilmiştir.

                                            Alınan Isı      Alınan Isı

 

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı2257 J334,4 J

Aşağıda ise 10 gram buzun erimesi ve 10 gram suyun buharlaşması için ortamdan aldığı ısı 
miktarları verilmiştir.
 
     Alınan Isı      Alınan Isı
 
 

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı22570 J3344 J

- Yukarıdaki örneklere benzer şekilde donan ya da yoğuşan maddenin miktarı arttıkça ortama 
verdiği ısı miktarı da artar.

1 gram su buharının yoğuşurken ve 1 gram suyun donarken ortama verdiği ısı miktarları veril-
miştir.

                                    Ortama Verilen Isı                       Ortama Verilen Isı

 

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı 334.4 J2257 J

Aşağıda ise 10 gram su buharının yoğuşurken ve 10 gram suyun donarken ortama verdiği ısı 
miktarları verilmiştir.
 
                      Ortama Verilen Isı                       Ortama Verilen Isı
 
 

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı

1 2

4 5

3

6

Buz Su Su buharı 3344 J22570 J

Hal değişimi esnasında maddenin aldığı veya verdiği ısı miktarı maddenin cinsine ve kütlesine 
bağlıdır.
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UYGULAMA 
19

Erime sıcaklığındaki aynı maddeye ait K, L ve M katıları 
özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. 

K L M

I II III

Özdeş kaplardaki K, L ve M katılarının tamamının sıvı 
hale geçmesi için geçen süreler aşağıdaki tabloda ver-
ilmiştir.

Madde K L M

Enerji 150 J 250 J 50 J

Buna göre, K, L ve M katılarının kütlelerinin büyük-
lüklerini karşılaştırınız.

    ........>.......>.......

UYGULAMA 
20

Kaynama sıcaklığındaki aynı maddeye ait K, L ve M 
sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.

K L M

Özdeş kaplardaki sıvılar aynı anda tamamen buhar-
laştığına göre, sıvıların kütlelerinin büyüklüklerini 
karşılaştırınız

                        ........>.......>.......

UYGULAMA 
21

Aşağıdaki grafikte aynı maddeye ait donma sıcaklığın-
daki X, Y ve Z örneklerinin donarken ortama verdikleri 
ısılar verilmiştir.

Isı

Madde

40 J

  75 J

200 J

X Y Z

Buna göre, tabloda verilen bilgilerden doğru olanın 
karşısına (D), yanlış olanın karşısına (Y) yazınız. 

1
Y’nin kütlesi X ve Z’nin kütlesinden fa-
zladır.

2
Y maddesinin erime ısısı X ve Z maddeler-
inin erime ısılarından fazladır.

3 X, Y ve Z’nin donma ısıları eşittir.

4 Z’nin kütlesi X ve Y’nin kütlesinden azdır.

UYGULAMA 
22

Aşağıdaki tabloda aynı maddeye ait yoğuşma sıcak-
lığındaki K, L ve M gazlarının yoğuşma süreleri ve-        
rilmiştir.

Madde K L M

Zaman 15 dakika 25 dakika 12 dakika

Buna göre K, L ve M sıvıları ile aşağıda verilen I, II 
ve III numaralı kapları eşleştiriniz.

I II III

............ ............ ............
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UYGULAMA 
23

Kaynama sıcaklığındaki 100’er gram saf K, L ve M 
sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.

150 oC

L

110 oC 150 oC
100 g 100 g

200 g

K M

20 dakika boyunca ısıtılan K, L ve M sıvılarının kütleleri 
ve sıcaklıkları aşağıdaki gibi oluyor.

150 oC

L

110 oC 150 oC

40 g 50 g

150 g

K M

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangilerinin 
söylediği ifadeye yukarıda verilen deney sonuçların-
dan ulaşılabilir?

Farklı cins sıvıların buharlaşma ısıları birbi-

rinden farklıdır.

Aynı cins maddenin farklı kütlelerdeki ör-

neklerine tamamen buharlaşması için ve-

rilmesi gerekli ısı miktarı farklıdır.

Aynı maddenin buharlaşma ısısı yoğuşma 

ısısına eşittir.

Hakan

Selin

Mehmet

UYGULAMA 
24

Semih Öğretmen fen bilimleri dersinde tahtaya aşağı-
daki hipotezleri yazıyor.

Hal değiştirmek için gerekli ısı 
maddenin cinsine bağlıdır.

Hal değiştirmek için gerekli ısı 
maddenin kütlesine bağlıdır.

2. Hipotez

1. Hipotez

Semih Öğretmen bu deney düzeneklerini test etmek 
için  özdeş ısıtıcı ve kaplarla erime sıcaklığındaki K ve 
L maddeleri ile aşağıdaki I, II ve III numaralı düzenek 
eleri hazırlıyor. 

     

K L

I II

100 g 100 g
K

III

200 g

Katıları ısıtmaya başlayan öğretmen kaplardaki katı 
kütlesi ile ilgili aşağıdaki tabloyu dolduruyor.

Madde 0. dk 1. dk 2. dk 3. dk 4. dk 5. dk

I 100 g 80 g 60 g 40 g 20 g -

II 100 g 70 g 40 g 10 g - -

III 200 g 180 g 160 g 140 g 120 g 100 g

Yapılan deney ile ilgili olarak tabloda verilen bilgi-
lerden doğru olanın karşısına (D), yanlış olanın kar-
şısına (Y) yazınız.

1-  Öğretmen 1. Hipotezi I. ve II. düzenekleri 
kullanarak test edebilir.

2-  Öğretmen 2. Hipotezi I. ve III. düzenekleri 
kullanarak test edebilir.

3- L katısının erime ısısı K katısının erime ısı-
sından büyüktür.

4-  Hal değiştirmek için gerekli ısı maddenin cin-
sine bağlıdır.

5-  Hal değiştirmek için gerekli ısı maddenin küt-
lesine bağlıdır.

...........................................
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6
TEST

1. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin erime ısıları 
verilmiştir.

 
 

 

Madde Erime ısısı(J/g)

Buz 334,4

Alüminyum 321,02

Bakır 175,56

 Erime sıcaklığındaki maddeler ile ilgili;
 I. Eşit kütlede alınan tablodaki maddeleri tama-

men sıvı hale geçirmek için en fazla ısı buza 
verilmelidir.

  II. Alüminyumun donma ısısı 321,02 j/g’dır.
 III. Maddelere eşit ısı verildiğinde en çok bakır erir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız I             B) I ve II
 C) II ve III                       D) I, II ve III

2.         
Madde Buharlaşma ısısı

X 100 J/g

Y 140 J/g

Z 200 J/g

T 150 J/g

 Kaynama sıcaklığındaki X, Y, Z ve T maddelerinin 
buharlaşma ısıları tabloda verilmiştir. Eşit kütleler-
de alınan bu maddeler özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığın-
da tamamen buharlaşıyor.

 Buna göre, hangi madde en uzun süre ısıtılmış-
tır?

 A) X B) Y C) Z D) T

3. Eşit kütleli ve kaynama sıcaklığındaki K, L ve M 
sıvıları özdeş ısıtıcılarla farklı sürelerde ısıtılıyor. 
Isıtma işlemi sonrasında kapta kalan sıvıların küt-
leleri eşit oluyor. 

 Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) K, L ve M maddeleri aynı maddeden yapılmış 

olabilir.

B) K, L ve M maddelerinin erime ısıları farklıdır.

C) K, L ve M maddelerine verilen ısı miktarı eşit-
tir.

D) K, L ve M maddelerinin öz ısıları aynıdır.

4. Eşit kütlede ve erime sıcaklığındaki buz, kur-
şun, cıva ve demirin, erime ve donma ısıları 
verilmiştir.

Madde LD / LE (J/g)

Buz 334,40

Kurşun 22,57

Cıva 11,28

Demir 117,04

Yukarıdaki tabloya göre aşağıda verilenler-
den hangisi yanlıştır?

A) Tüm maddelerin erime ısıları birbirinden 
farklıdır.

B) Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında en erken cıva 
erir.

C) Buzun erimesi için daha çok enerji gerekir.

D) Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında erime sıcaklı-
ğındaki kurşun, cıva ve demirden önce erir.

5.
Saf bir maddenin erime ısısı, donma ısısına 
eşittir.

Madde erirken aldığı ısıyı, donarken ortama 
verir

Kaynama sıcaklığındaki bir maddenin 1 gra-
mının buharlaşması için gereken ısıya bu-
harlaşma ısısı denir.

Yoğuşan veya donan madde ortamdan ısı 
alır.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğ-
rudur?

A) 1                                 B) 2

C) 3                                 D) 4
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6. Aşağıda verilen düzeneklerde I ve II kaplarındaki 

100 oC’deki sular özdeş ısıtıcılarla 5 dk ısıtılıyor. 

     

      

Su Su

50 g
100 gI II

 Buna göre, 

 I. Her iki kaptaki suyun 1 gramını buharlaştırmak 

için verilmesi gerekli enerji eşittir.

 II. Sıvıların tamamen buharlaşması için II numa-

ralı kaba daha çok ısı verilmelidir.

 III. 5 dk içerisinde kaplardan buharlaşan su mik-

tarları eşittir.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I             B) I ve II

 C) II ve III                    D) I, II ve III

7. Aşağıda K, L ve M maddelerinin yoğuşma ısıları 
verilmiştir. 

   

    K
Madde

Yoğuşma ısısı

L M

Buna göre,

 I. Eşit kütledeki K, L ve M gazlarının tamamının 

yoğuşması esnasında ortama en fazla ısı M 

gazı tarafından verilir.

 II. K ve L gazlarının yoğuşurken ortama verdikleri 

ısı eşit ise L gazının kütlesi daha fazladır. 

 III. K, L ve M gazlarının kütleleri farklı ise aynı 

maddeye ait olabilirler.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) Yalnız II

 C) I ve II                      D) II ve III

8. 100 oC’deki 300 gram su, ısıtıcı ile 5 dk kay-
natılıyor.

5 dakika sonra kapta 200 gram su kaldığına 
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 100 gram su buharlaşmıştır.

B) 10. dakikada suyun sıcaklığı 100 oC’den 
fazla olur.

C) 5. dakikada ısıtıcı sayısı iki katına çıkarılır-
sa 5 dakika sonra kaptaki su tükenir.

D) Kaynama süresince suyun sıcaklığı değiş-
mez.

9. K, L ve M maddelerinin kütle ve buharlaşma ısı-
ları verilmiştir.
          

Madde Kütle  LB (J/g) Gerekli ısı (J)

K 100 g 1750 QK

L 100 g 750 QL

M 100 g 520 QM

Buna göre, kaynama sıcaklığındaki K, L ve 
M maddelerinin tamamının buharlaşması 
için gereken ısı miktarı sıralanışı hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) QK  > QL  > QM

B) QL  > QK  > QM

C) QM  > QL  = QK

D) QM  > QK  > QL

300 g

5 dakika sonra
100 oC

200 g

100 oC


