4.ÜN TE: Madde ve De i im
Konu: 5.4.1 Maddenin Hal De i imi

Maddelerin kat, sv ve gaz olmak üzere üç hali vardr.
Madde bir halden ba ka hale de i mesine hal de i imi denir.
Buzun erimesi, suyun buharla mas, demirin erimesi birer
hal de i imidir.

Madde donarken etrafa s verir. Su donarken etrafa
s verir.
Bir maddenin erime scakl  ile donma scakl  ayndr.
Saf olmayan maddelerin erime ve donma scaklklar
sabit de ildir.
Suyun içerisine tuz atld nda saf madde olmaz (Kar mdr) içine atlan tuzun miktarna ba l olarak
erime ve donma scakl  0 °C nin altna dü er.

A- Erime
Kat maddelerin s alarak sv hale geçmesine erime denir.
Kat maddenin erimesi süresince scakl  sabit kalr.
Erime srasnda sabit kalan scakl a erime scakl 
(erime noktas) denir.

Altn demir gibi metaller eritilir, çe itli kalplara döküldükten sonra dondurularak ekil verilmi olur. Plastik,
cam, demir, bakr gibi malzemeler geri dönü ümle eritilerek tekrar kullanlabilir.

C-Buharla ma
Erime scakl  maddenin ayrt edici özelli idir.
Erime gerçekle ebilmesi için maddenin s almas
gerekmektedir.
Elimizdeki buzun erimesi için elimizden s almas
gerekmektedir.
Buzun erime scakl  0 °C'dir.

Erime örnekleri
1. Buzun erimesi
2. Karn erimesi
3. Çikolatann erimesi
4. Demir, bakr, altn, kur un gibi metallerin erimesi
5. Mumun erimesi
6. Plasti in erimesi
7. Camn erimesi
8. Kat ya n erimesi
9. Dondurmann erimesi

B-Donma
Saf bir maddenin sv halden kat hale geçmesine donma denir.
Donma olaynn gerçekle ti i scakl a donma scakl 
(donma noktas) denir.

Svlarn s alarak gaz hale geçmesine buharla ma denir.
Elimize dökülen kolonya buharla rken bizden s alr.

Buharla ma sadece svnn yüzeyinde gerçekle ir.
Buharla ma her scaklkta gerçekle mektedir.
Ancak scaklk arttkça buharla ma da artar.
Deniz suyundan tuz elde etmede, reçel, salça, pekmez
yapmnda suyun buharla mas sa lanr.
Üstümüz slakken ü ürüz, bunun sebebi suyun buharlarken bizden s almasdr.

Buharla ma Örnekleri
1. Suyun buharla mas
2. Kolonyann buharla mas
3. Alkolün buharla mas
4. Civann buharla mas
5. Benzin ve motorinin buharla mas

[16]

www.fenbilim.net V 20.0.1

Konu: 5.2.1 Maddenin Hal De i imi

Kaynama
Kaynama hzl buharla madr.
Kaynama srasnda sv içerisinde gaz kabarcklar olu ur.
Kaynama svnn her yerinde gerçekle ir.
Saf maddelerin belirli bir kaynama scakl  vardr.
Kaynama olaynn ba lamasnda scaklk de i mez.
Kaynama olaynn gerçekle ti i scakl a kaynama scakl  (kaynama noktas) denir.
Deniz seviyesinde su 100 °C'de, etil alkol 78 °C'de kaynar.

Kaynama ve buharla ma arasndaki farklar
1. Buharla ma yava , kaynama hzl gerçekle ir.
2. Buharla ma svnn yüzeyinde olur, kaynama svnn
her tarafnda olur.
3. Buharla ma her scaklkta olur, kaynama belirli bir
scaklkta olur.
4. Buharla rken scaklk de i ebilir, kaynama srasnda
scaklk sabit kalr.
5. Kaynama srasnda gaz kabarcklar olu ur, buharla mada gaz kabarc  olu maz.
6. Kaynamada fokurdama sesi duyulur, buharla ma sessiz gerçekle ir.

Kaynama ve buharla mann Ortak özellikleri
1. Kaynama ve buharla ma her ikisi de s alarak gerçekle ir.
2. Her ikisinde de madde gaz haline geçer.
3. Scakl n artmas kaynama ve buharla ma hzn
artrr.

Yo
1.
2.
3.

u ma Örnekleri
K n araçlarn camnn bu ulanmas
Pencere camnn bu ulanmas
Banyoda camn bu ulanmas

E-Süblimle me
Kat haldeki maddenin s alarak gaz haline geçmesine süblimle me denir.
Süblimle me srasnda madde sv hale geçilmez.
Naftalin, iyot, kuru buz (Kat karbondioksit) süblimle erek kat halden do rudan gaz hale geçer.
Not: Evde güve kovucu olarak kullanlan naftalin sa lk
açsndan tehlikelidir.

F-Kra la ma
Gaz bir maddenin s vererek do rudan katla masna kra la ma denir.
So uk havada araçlarn üzerinde, a açlarda kra  olay
gerçekle ir.
Kra , kra la ma olay sonucu olu ur.

Kra la ma Örnekleri
1. K n araçlarn camnda kra la ma
2. Gaz halindeki iyot so uk ortamda kra la mas

Maddenin Halleri

D-Yo u ma (Yo unla ma)
Gaz haldeki maddenin sv hale geçmesine yo u ma denir.
Yo u ma srasnda madde d arya s verir.
Buluttan ya mur ya mas, sis olu mas, sabahlar otlarn
üzerinde çiy olu mas, so uk havada camlarda bu ulanma
olaylar yo u madan kaynaklanr.

Su snnca buharla r, buhar da so uyunca tekrar su
haline gelir.
Buz === s alarak erir ===> Su
Su === s alarak buharla r ===> Buhar
Buhar === s vererek yo u ur ===> Su
Su === s vererek donar ===> Buz
Not: Scakl  az olan madde s alarak erime, buharla ma ve süblimle me olay gerçekle ir.
Scakl  fazla olan madde s vererek yo u ma, donma,
kra la ma olay gerçekle ir.
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Konu: 5.4.1 Maddenin Hal De i imi

Suyun Halleri

..Notlarm

.

Su Döngüsü

Su döngüsü
Suyun yeryüzü ile gökyüzü arasnda dolanmasna su döngüsü denir.
Yeryüzündeki su Güne 'in etkisi ile buharla arak gökyüzünde bulutu olu turur.
Bulutlarda su yo u arak ya muru olu turur.
K n yerde su donarak buzu olu turur.
Scak havada buz eriyerek su olur.
So uk k günleri havadaki su buhar araçlarn üzerinde
kra la r.
Do adaki su döngüsü maddenin hal de i iminin en güzel
örne idir.
1.Ya mur
Bulut içindeki su damlacklar birle erek ya mur meydana gelir.
Ya mur ya abilmesi için havann so umas gerekir.
2.Kar
Buluttaki su damlacklar donarak kar olu ur.
Kar ya mas için havann çok so umas gerekir.
3.Dolu
Ya mur damlalarnn bulut içinde donmas sonucu dolu olu ur.
4.Sis
Yere yakn bu buhar, su damlacklarna dönü erek sis olu ur.
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Konu: 5.4.2 Maddenin Ayrt Edici Özellikleri

Do ada maddeler saf madde ve kar m olarak bulunur.

D- Kaynama noktas (Kaynama scakl )

Saf madde
çerisinde tek cins madde bulunur. Su, etilalkol, demir,
bakr saf maddedir.

Saf svlarn kaynamaya ba lad  scakl a, kaynama
noktas denir.
Saf svlarn kaynamaya ba lad nda scaklklar de i memektedir.
Kaynama noktasnda madde sv veya gaz halinde bulunabilir.
Madde miktarnn fazla olmas kaynama noktasn de i tirmez, kaynama süresini uzatr.

Kar m
çerisinde birden fazla madde bulunur.
Hava, tuzlu su kar mdr.
Kar mlarn belirli bir erime, donma ve kaynama noktalar yoktur.

A- Maddenin ayrt edici özellikleri
Saf bir maddeyi di er maddelerden ayran özelliklere maddenin ayrt edici özellikleri denir.
Erime noktas, donma noktas, kaynama noktas, yo unluk
ayrt edici özelliktir.
Renk, kütle, hacim ayrt edici özellik de ildir.

B- Erime noktas (Erime scakl )
Saf bir kat maddenin erimeye ba lad  scakl a erime
noktas denir.
Erime ba lad  anda kat maddenin tamam eriyinceye
kadar scaklk de i mez.
Kat maddenin fazla ya da az olmas erime noktasn
de i tirmez sadece erime süresini etkiler.

Kaynama Noktas
Yukardaki grafikte suyun kaymama noktasnda scakl n
sabit kald  görülmektedir.

Baz Maddelerin Erime-donma noktas (°C)
Su

0 °C

Etil alkol

-117 °C

Alüminyum

660 °C

Demir

1535 °C

Çinko

420 °C

Tungsten

3442 °C

Bakr

1083 °C

Kaynama
Baz maddelerin kaynama noktas (°C)
Su

100 °C

Etil alkol

78 °C

Alüminyum

2567 °C

C- Donma noktas (Donma scakl )

Demir

2862 °C

Saf bir sv madde so utuldu unda donmaya ba lad 
scaklktr.
Donma srasnda scaklk de i mez.
Donma scakl nda madde kat veya sv olabilir
Bir maddenin erime ve donma noktalar e ittir.

Not: Bir maddenin scakl  erime noktasndan dü ük
ise kat, erime (Donma) ile kaynama noktasnda ise sv,
kaynama noktasndan fazla ise gaz halindedir.
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Konu: 5.4.2 Maddenin Ayrt Edici Özellikleri

E- Grafikler
Isnma grafi i

Saf kat madde stlarak, scaklk-zaman de i imi grafi i
elde ediliyor.
0-4 dk madde kat halde
4-8 dk madde eriyor. Kat ve sv halde
8-10 dk madde sv halde
10-14 dk madde kaynyor. Sv ve gaz halde
14 dk sonra madde gaz halinde

..Notlarm

.
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Konu: 5.4.3 Is ve Scaklk

A- Is nedir
Scakl  yüksek olan maddeden scakl  dü ük olan
maddeye aktarlan enerjiye s denir.
Is bir enerjidir.
Bir maddenin ss do rudan ölçülemez.
Bir maddenin verdi i veya ald  s kalorimetre kab
ile ölçülebilir.
Is birimi kalori (cal) ve Joule (J) dir.
Isy, s kaynaklarndan elde ederiz.

B- Scaklk nedir

C- Is ve Scakl n Fark
1. Is bir enerjidir. Scaklk enerji de ildir, snn göstergesidir.
2. Is kalorimetre kab ile ölçülür. Scaklk termometre
ile ölçülür.
3. Bir maddenin ss do rudan ölçülemez, scaklk do rudan ölçülebilir.
4. Isnn birimi joule (J) ve kalori (cal) dir. Scakl n
birimi santigrat derecedir (°C)
5. Is maddeler arasnda alnp verilebilir. Scakl n
al veri i olmaz.
6. Is alan her maddenin scakl  artmaz.(Hal de i iminde)Scakl  artan madde s alyor demektir.

Bir maddenin ssnn ortalamasna scaklk denir.
Scaklk bir maddenin ald  veya verdi i snn göstergesidir.
Is alan madde snr ve scakl  artar.
Is veren madde so ur ve scakl  azalr.
Elimize ald mz buz bizden s alr, scakl mz düer, buz ise s alr.
Scakl  38°C ye çkan bir çocu a buz torbasyla
temas etti inde s vererek scakl  dü ecektir.

Is ve Scaklk li kisi

Scak olan maddeden, so uk olan maddeye s ak 

Yukardaki ekilde özde stclar ile stlan sularn
aldklar s miktarlar e ittir.
E it süre stlan 50 gram suyun scakl , 100 gram suyun
scakl ndan daha fazladr.

Yukardaki ekilde 60 °C deki cisimden 40 °C deki cisme
do ru s ak  olmaktadr.
Belirli bir süre sonra her iki cismin son scaklklar e it
olur.

Örnek: Annemiz çay demlemek için suyu hemen kaynatmak istiyor. Bunun için çaydanl a az su koymaldr. Scakl  hemen artrmak için su miktarn azaltmas gerekir.

Önemli !!!
Is scak maddeden so uk maddeye do ru hareket
eder.
Birbirine temas eden maddelerin scaklklar ayn ise
s al veri i gerçekle mez.
Maddeler taneciklerden olu mu tur. Is alan maddenin tanecikleri daha hzl hareket etmeye ba lar.

Not: Madde miktar az olann scaklk art  fazla olur.
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Konu: 5.4.3 Is ve Scaklk

Ayn miktar su bulunan iki kaptan 1.si daha fazla s alr,
bu nedenle scaklk art  daha fazla olur.

D- Is ve Scaklk Kavramlarna Günlük Ya amdan Örnekler
1. Havann scakl n ölçeriz, ssn ölçmeyiz.
2. Yanan mum elimizi yakacak kadar scaktr, fakat odamz stamaz.
3. Kalorifer pete i elimizi yakmayacak kadar scaktr,
fakat odamz stabilir.
Sonuç: Is ve scaklk farkl kavramlardr. Gündelik yaamda kullanrken dikkatli olmayz.

Dikkat!
Maddeler yand nda etrafa s verir.
Do al gaz, odun, kömür, petrol ürünleri(tüp gaz, benzin, mazot) s elde etti imiz yaktlardr.
Is bir enerjidir, bütün enerjilerin kayna  da Güne 'tir.
Is birimleri joule (J) ve kalori (cal) dir.
1 kalori (cal) yakla k 4 joule (j) dür.
Joulenin 1000 kat kilojoule (kj), Kalorinin 1000 kat
kilokalori (kcal) dir.

..Notlarm

.
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Konu: 5.4.4 Is Maddeleri Etkiler

Isnma-So uma
Bir madde s alarak snr, s vererek so ur.
Çorbay oca a koydu umuzda s alarak snr.
Buzdolabna koydu umuzda s vererek so ur.
Isnn maddeler üzerindeki en belirgin etkisi snma ve
so umadr.
Isnan maddeler genle irken, so uyan maddeler büzülür.

C- Genle me ve büzülmenin olumlu yönleri
Sk an konserve kutusu genle tirilerek açlr.
Termometre genle me ve büzülme sayesinde çal r.
Termostatn çal masn sa lar.
Kayalar genle me ve büzülme sayesinde topra a dönü ür.
Gözlük cam sk trlmasnda kullanlr.
Scak hava balonunun uçmas için içindeki hava s
etkisiyle genle ir.
Yangn alarmlarnn çal masnda genle meden yararlanlr.

A- Genle me
Is etkisi ile maddenin hacmindeki art a genle me denir.
Genle en maddenin boyu uzar, yüzeyi geni ler.
Elektrik telleri, demir yolu raylar yazn genle ir.
Kavanoz kapa n açmak için scak suya koyarz,
bu sayede kapak genle erek açlr.

D- Genle me ve büzülmenin olumsuz yönleri

Demir yolu raylarnn genle mesi sonucu bozulabilir. Bu
nedenle raylarn arasnda bo luk braklr.

Is Maddeleri Etkiler
So uk barda n aniden snmas ile çatlamas
Scak günlerde genle me ile gözlük camlar dü ebilir.
Mutfak tüpü, konserve kutusu ve sprey kutular genle me ile patlayabilir.
Tren raylar genle me ile bozulabilir.
Yaz aylarnda elektrik tellerinin sarkarak tehlike
olu turur.
A z kapal kaptaki suyun buzdolabnda donarak kab
çatlatr.
So uk havada donan su borular patlatr.

Raylar Arasnda Braklan Bo luk

B- Büzülme
Is veren maddenin hacminin azalmasna büzülme denir.
Büzülen maddenin boyu ksalr, yüzey alan azalr.
K n elektrik telleri ve demir yolu raylar büzülür.
Not:
Termometre içindeki sv s alnca genle ir. Is verince büzülür.
Su ba ka maddelerden farkldr. Su 4 °C en küçük
hacimdedir. Scaklk artt nda ya da azald nda genle ir ve hacmi artar.
Scakl  artan gazlarda genle ir. Scak hava da balonlar çok genle erek patlayabilir.
Svlar ve gazlarda katlar gibi genle ip büzülebilir.
Çaydanlkta suyun kaynarken ta mas svlarn genle mesiyle ilgilidir.
Svlar, katlardan daha fazla genle ir.
Kat ve sv maddeler için genle me ayrt edici bir özelliktir.

Farkl genle melere sahip metal çiftleri stlrsa ya da
so utulursa bükülme meydana gelir.
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Konu: 5.4.4 Is Maddeleri Etkiler

Istld nda çok fazla genle en madde, so utuldu unda
çok fazla büzülür.
Istld nda alüminyum, demirden fazla genle mi tir.
So utuldu unda ise fazla büzülmü tür.

Gravzant halkas ve demir küre ayn scaklkta olduklarnda küre halkadan geçer.
Demir küre stld nda genle ir ve halkadan geçmez.
Bu deneyle s etkisi ile maddelerin genle ti ini görmü
oluruz.
Not: Genle en ve büzülen maddelerin kütlesi ve a rl 
de i mez. Sadece hacmi de i ir.

..Notlarm

.

Ütü içindeki termostat scaklk ayar yapar
Ütü, frn, buzdolab, çama r makinesi, bula k makinesi
gibi araçlarda termostat vardr.

i e içerisine biraz su ilave ederek, i enin a zna balon
yerle tirelim.
Su stld nda i e içerisindeki hava genle ir ve balon
i er.

E- Gravzant Halkas

Gravzant Halkas
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5.ÜN TE: I  n Yaylmas
Konu: 5.5.1 I  n Yaylmas
A- I k Nasl Yaylr
I k bir enerjidir.
Bir  k kayna ndan  k  nlar, her yöne do rular boyunca  k yayar.
I k do rusal olarak yaylr. I k,  nlar çizilerek gösterilir.
I k  nlarnn önüne bir engel gelmedi i sürece ilerlemesine devam eder.
I k saydam ortamlarda (Hava, su, cam ...) ve bo lukta
yaylr.
I  n yaylabilmesi için maddesel ortama ihtiyac yoktur.

I  n Yaylmas

B- I  n do rusal yolla yayld  nasl anla lr
1. Bulutlarn arasndan gelen   n do rusal olarak ilerledi ini görürüz.
2. Sahnede spot  klar   n do rusal olarak yayld n
gösterir.
3. Yanan bir muma düz bir boru ile bakld nda görülür,
e ri boru ile bakld nda   n görülmez.
4. Deniz fenerinden çkan  k  nlar etrafa do rusal
yaylr.
5. Araçlarn farlarndan çkan   n sadece ön taraf
aydnlatr.
6. El fenerinden çkan  k do rusal yaylr.
7. Futbol sahalarnda kullanlan aydnlatma  klar do rusal yaylr.
8. Gölgenin olu mas   n do rusal yayld n gösterir.
9. Tam gölgenin olu mas srasnda cisim ile gölgesinin
birbirine benzemesi   n do rusal yayld n gösterir.
10. Güne ve Ay tutulmas   n do rusal yayld n gösterir.

I k  nlar gerçekte yoktur,   n izledi i yolu göstermek için  nlardan yararlanlr.
Mum bir  k kayna dr, etrafa  k yayar. Yayd    
göstermek için  nlar çizilir.
(I n: Ucunda ok i areti olan çizgi)

C- I k Kaynaklar
Etrafa  k saçan maddeler  k kayna dr.
I k kaynaklar do al ve yapay olmak üzere ikiye ayrlr.
1. Do al  k kaynaklar
Do al  k kaynaklar kendili inden  k verir. nsanlar
tarafndan üretilmezler.

Do al I k Kaynaklarna Örnekler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Güne (En büyük do al  k kayna mzdr)
Yldzlar
Yldrm
im ek
Ate böce i
Fener bal 
Lav
Arora (Kuzey  klar)
Yakamoz (I k saçan planktonlar)
I k saçan denizanas

Yldrm

Spot I klar
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