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1Hâl Değişimi2
Test 1’in Çözümleri

1.  Karışımın denge sıcaklığı 5 °C olduğuna göre, olay 
sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin 
doğruluğu kesin değildir.

Yanıt B dir.

2.  Ağzı açık kaptaki tuzlu suyun kaynama sıcaklığı, su-
yun içine katılan tuz miktarı ve açık hava basıncına 
bağlıdır, ancak tuzlu suyun kütlesine bağlı değildir.

Yanıt D dir.

3.  Isıl dengede olan buz-su karışımının içerisindeki buz 
miktarının zamanla azalması için;

• Basınç artırılmalı

• Karışıma yabancı madde katılmalı

• Kap ısıtılmalıdır.

 Basıncın azalması bu işlemi sağlamaz.

Yanıt D dir.

4.  

M

zaman

sıcaklık (°C)

0 10 20

100
N

zaman

sıcaklık (°C)

0 4020

100

 M ve N katı cisimlerinin erime sıcaklıkları 100 °C olup 
eşittir. Erime sıcaklıkları eşit olduğu için iki cisim aynı 
cins olabilir. Özdeş ısıtıcılar ile ısıtıldığı hâlde M nin 
sıcaklığı daha kısa zamanda 100 °C ye vardığına 
göre, N miktarca daha fazladır.

Yanıt E dir.

5.  Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı madde-
ler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı 
değildir.

Yanıt E dir.

6.  I. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık 
hava basıncı azalır. Yüksek dağların tepelerinde-
ki karın uzun süre erimeden kalmasının bir nedeni 
de basıncın az olmasıdır.

II. Düdüklü tencerelerde suyun üstündeki buhar 
basıncı kaynama sıcaklığının yükselmesine ve 
yemeğin çabuk pişmesine neden olur.

III. Rakımı yüksek yerlerde açık hava basıncı düşük 
olduğundan ağzı açık bir kapta suyun kaynama 
sıcaklığı 100 °C nin altında gerçekleşir.

Yanıt E dir.

7.  Kaynamayı geciktirmek için suya yabancı bir madde 
olan tuz katılmalı. Ayrıca dış basınç arttığında yine 
kaynama gecikir. Ancak ağzı açık kap, havası alınmış 
fanusa konulduğunda hemen kaynamaya başlar.

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

11.  

K
katı cismi

L

sıvısı

M

sıvısı

 K nın sıcaklığı arttığına göre, K ısı almıştır. L nin sıvı 
hâlden gaz hâle geçebilmesi için ısı alması gerekir. M 
nin de sıvı hâlden katı hâle geçebilmesi için ısı ver-
mesi gerekir.

Yanıt D dir.

12. Suyun sıcaklığı azaldığına göre, su ısı vermiştir. Bu-
zun ısı aldığı hâlde sıcaklığının değişmemesi, baş-
langıçta sıcaklığının 0 °C olduğunu gösterir. Su ısı 
verdiğine göre verilen bu ısı ile bir miktar buz eriye-
cektir. Buna göre, suyun kütlesi artarken buzun kütle-
si azalır. Suyun başlangıçtaki sıcaklığını bilmediğimiz 
için özkütlesinin nasıl değiştiğini bilemeyiz.

Yanıt C dir.

13. 

zaman
0

sıcaklık

T

2T

K L

 Grafik incelendiğinde K ve L katı cisimlerinin erime sı-
caklıklarının eşit ve 2T olduğunu görürüz. Buna göre, 
I. yargı doğrudur. 

 Cisimlerinin kütlelerini karşılaştırabilmek için aldıkla-
rı ısının yanında erime ısılarını da bilmeliyiz. Bunlar 
bilinmeden karşılaştırma yapılmaz. K ve L nin öz ısı-
larını ve kütlelerini bilmeden onlara verilen ısıları da 
karşılaştıramayız. 

Yanıt A dır.

8.  

0°C su 0°C su

0°C su

0°C

buz

I

–4°C

buz

II

–8°C

buz

III

 Kaplardaki suyun özkütlesi sorulmaktadır. Eğer su 
sıcaklığı 0 °C nin altına inerse zaten buza dönüşmüş-
tür. Kaplarda ısı alışverişi tamamlandıktan sonra ka-
lan sıvıların hepsinin sıcaklığı  0 °C  olur. Bu nedenle 
her üç kaptaki suların özkütlesi eşit olur.

Yanıt A dır.

9. A) Buzun erimesi için çevreden ısı alması gerekir.

B) Gaz hâlindeki bulutlar yoğunlaşarak önce suya 
sonra da kara dönüşünce dışarıya ısı verir.

C) Kolonya yüzümüzden buharlaşırken buharlaşma 
için gerekli enerjiyi yüzümüzden alır ve bunun 
sonucunda yüzümüz serinler.

D) Kesilip güneşte bekleyen karpuzdaki su molekül-
leri buharlaşırken karpuzun ısısını alır ve soğur.

E) Yerlere atılan su molekülleri çevrenin enerjisini 
kullanarak buharlaşır ve çevre serinler. 

 Görüldüğü gibi B seçeneğindeki olayda çevreye ısı 
verilmiş, diğer seçeneklerde çevreden ısı alınmıştır.

Yanıt B dir.

10.  Basınç arttıkça buzun erime sıcaklığı azalır. 
Araçların geçtiği yollarda basınç arttığı için kar daha 
çabuk erir. Elimizle sıktığımız kar topu da basınç 
etkisiyle erir. Tuz da erime sıcaklığını azaltır. Fakat 
bunun basınçla ilgisi yoktur.

Yanıt C dir.
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HÂL DEĞİŞİMİ 3

16. 

zaman
0

t

sıcaklık

T

–T

2t 3t

–2T

 Madde ısı alıyor ve sıcaklığı değişmiyorsa hâl değiş-
tiriyor demektir. O hâlde I. yargı doğrudur.

 Grafikteki verilenlere göre, madde 2T sıcaklığında 
katı da olabilir, sıvı da olabilir. Bu verilenlerle buna 
karar veremeyiz. O hâlde II. yargı kesinlikle doğru de-
ğildir.

 Grafiğe göre madde T sıcaklığında sıvı ya da gaz 
olabilir. Buna da karar veremeyiz. III. yargı kesinlikle 
doğru değildir.

Yanıt A dir.

14. –5 °C de buz ile 0 °C deki su karıştırıldığında suyun 
bir kısmı donar, böylece suyun kütlesinde azalma 
olur. Buna bağlı I ve II. yargılar doğru olur.

 –5 °C deki buz ile 5 °C deki su karıştırıldığında suyun 
donup donmayacağını bilemeyiz. Çünkü su ve buzun 
kütleleri belli değildir. Kütleler bilinseydi suyun donup 
donmayacağına karar verebilirdik.

Yanıt D dir.

15. Isıl denge sağlandığında sıcaklıklar eşit olur. Su-
buhar karışımı 100 °C de ısıl dengede olabilir. O 
hâlde I. yargı doğrudur. 

 Su-buz karışımı 0 °C de ısıl dengede olabilir. II. yargı 
da doğrudur. 

 Buz-buhar karışımı ısıl dengede olamaz. Bu nedenle 
III. yargı yanlıştır.

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

3.  

zaman

sıvı kütlesi

0 t1 t2

m2

m1

 Grafikte 0 - t1 zaman aralığında kaptaki sıvının 
kütlesi azalıyor. t1 - t2 zaman aralığında kütle sabit 
kalıyor.

 t = 0 anında kapta iki çeşit sıvı bulunmaktadır.               
0 - t1 zaman aralığında sıvılardan biri gaz hâline 
geçtiği için, yani hâl değişimi gerçekleştiği için sıcak-
lık sabit kalıyor. 

 t1 - t2 zaman aralığında sıvının kütlesi sabit kal-
maktadır. Bu aralıkta ısıtma işlemi devam ettiği için 
sıvının hacminde artma olacak ve buna bağlı olarak 
özkütlesi azalacaktır.

Yanıt E dir.

4. 0 °C ye kadar ısıtılmış m gram buzun bu sıcaklıkta 
su hâline gelmesi için gerekli ısı enerjisi;

 m · Lbuz = 80m

 olur. Bu enerjiyi 80 °C deki m gram su, 0 °C ye iner-
ken verir. Hâlbuki su-buz karışımının sıcaklığı 7 °C 
oluyor. Bu durumda suyun kütlesi buzun kütlesinden 
büyüktür. I. yargı yanlıştır.

 Son sıcaklık 7 °C olduğuna göre buzun tamamı eri-
miştir. II. yargı doğrudur.

 Buzun ve suyun kütlesi bilinmediğinden buzun ilk 
sıcaklığının 0 °C den küçük olduğunu söyleyemeyiz. 
Bu nedenle III. yargı yanlıştır.

Yanıt B dir.

Test 2’nin Çözümleri

1. 
Sıcaklık X Y Z

–80 °C katı katı katı

–17 °C sıvı katı katı

0 °C gaz sıvı katı

30 °C gaz sıvı katı

100 °C gaz gaz sıvı

220 °C gaz gaz sıvı

Yanıt A dır.

2.  Kaynama noktası sıvılar için ayırt edici bir özellik olup 
sıvının miktarına bağlı değildir. Isı kaynağının şiddeti 
değiştirilirse kaynama için gerekli süre değişir. Kay-
natma kabının iletkenliği ve termometrenin bölmeleri-
nin sayısı kaynama noktasını değiştirmez.

 Sıvı üzerindeki basınç değiştirilerek kaynama noktası 
değiştirilebilir. Eğer basınç azaltılırsa kaynama sıcak-
lığı T °C den küçük olur.

Yanıt C dir.
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HÂL DEĞİŞİMİ 5

7.  Isıl denge kurulunca buz - su karışımı elde edildiğine 
göre, denge sıcaklığı 0 °C dir. Suyun sıcaklığı değiş-
mediğine göre I. yargı yanlıştır.

 Buzun ilk sıcaklığı 0 °C nin altındadır. Bu nedenle bu-
zun sıcaklığının 0 °C ye ulaşması için sudan enerji 
alması gerekir. Bu olayın sonunda suyun bir kısmı 
donacağından II. yargı doğrudur.

 III. yargıda kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir dediği 
için bu yargı da yanlıştır.

Yanıt D dir.

8.  Erime sıcaklığındaki bir cisme Q = m · L kadar  daha 
ısı enerjisi verilirse cisim tamamen sıvılaşır. 

 QP = mP · LP

 QR = mR · LR

 QS = mS · LS

 Hem mS, hem de LS en küçük olduğundan QS en kü-
çüktür. mP > mR ve  LP = LR

 olduğundan QP > QR 
olur.

Yanıt C dir.

9. Suyun sıcaklığı 0 °C nin üstünde ve buzun sıcaklı-
ğı 0 °C nin altındadır. Bu özelliklere sahip su ve buz 
birbirine karıştırıldığında, su ısı enerjisi vererek so-
ğuyacağı için buz da ısı enerjisi alarak ısınır. Suyun 
vereceği enerji miktarı bilinmediğinden buzun eriyip 
erimediğini bilemeyiz. Bu nedenle kesinlikle doğru 
olan buzun sıcaklığının artacağıdır.

Yanıt B dir.

5.  kütle

zaman
I II III

0

m1

m2

t1 t2 t3

 Verilen grafik buzun kütle-zaman grafiğidir. I. ara-
lıkta buzun kütlesi sabittir. O hâlde I. aralıkta buzun 
sıcaklığı 0 °C nin altında ve suyun sıcaklığı 0 °C nin 
üstünde olduğu için buzun sıcaklığı artar, ancak hâl 
değiştirmez.

 II. zaman aralığında buz eridiği için kütlesi azalmıştır. 
Bu aralıkta buzun sıcaklığı 0 °C, suyun sıcaklığı 0 °C 
nin üstündedir.

 III. zaman aralığında buzun kütlesi değişmediğine 
göre, buz erimiyordur. Yani, ısıl denge sağlandığın-
dan,  hem suyun hem buzun sıcaklığı 0 °C dir.

Yanıt C dir.

6.  

zaman

sıcaklık (°C)

2T

T

t 2t
0

X

zaman

sıcaklık (°C)

2T

T

t 2t
0

Y

3t

 Su-buz karışımının olduğu bir sistem ısıtıldığında 
önce buz erir. Buzun erimesi devam ettiği sürece sı-
caklık sabit kalır.

 Karışımların kütleleri eşit olmasına rağmen karışım-
daki buz kütleleri eşit olmadığı için X ve Y kaplarında 
su kütleleri eşit değildir ve buna bağlı olarak I. yargı 
yanlıştır.

 Hem X hem de Y kaplarındaki suyun sıcaklığı 0 °C 
den 2T °C ye t sürede çıkmıştır. O hâlde iki kaptaki 
karışımların kütleleri eşit olup II. yargı doğrudur.

 Isı kaynakları özdeş olduğu halde Y kabındaki buzun 
erime süresi X kabındakinin iki katıdır. O hâldeki t = 0 
anında Y kabındaki buzun miktarı X kabındakinin iki 
katıdır. III. yargı doğrudur.

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

13. Maddeler aralarında ısı alışverişi yaparak dengeye 
geldiğine göre,

• Birinin sıcaklığı artar diğerinin sıcaklığı azalır.

• Maddeler hâl değiştiriyorsa birinin sıcaklığının 
artar diğerinin değişmez.

• Isı alışverişi olduğuna göre her ikisinin de sıcaklı-
ğının değişmemesi mümkün değildir.

Yanıt D dir.

14. Madde sıvı hâlden gaz hâline

sıvı

gaz
 

geçtiğinde çevresinden ısı alır. Bu 
nedenle dışarı çıkan moleküllerin 
öteleme, dönme ve titreşim hızı 
artar.

Yanıt E dir.

15. Buz küçük parçalara bölünüp  
meşrubatın içine atıldığında te-
mas yüzeyi artar. Bunun sonucun-
da meşrubat diğer seçeneklerde 
verilenlere göre daha çabuk so-
ğur.

Yanıt B dir.

16. scaklk

iç enerji

2

3

1

• Bir maddenin sıcaklığı artarken iç enerjisi de arta-
bilir. O hâlde  1  numaralı grafik olabilir.

• Bir madde hâl değiştirirken sıcaklığı sabit kalır iç 
enerjisi artar. O hâlde  3  numaralı grafik olabilir.

Yanıt D dir.

10. Denge sıcaklığı 4 °C olarak verildiğine göre, karışım-
daki buzun tamamı erimiştir. 

 Sıcak suyun verdiği ısı enerjisi buz kütlesi tarafından 
alınmıştır. Buz kütlesi hâl değiştirip suya dönüşmüş-
tür. Bunların olabilmesi için, başlangıçtaki su kütlesi-
nin buzunkinden büyük olması gerekmektedir.

 Verilen bilgilerle buzun ilk sıcaklığını tahmin edeme-
yiz.

Yanıt E dir.

11. 

0

–10

scaklk

zamanI

10

II III

Şekil IIŞekil I

 Lbuz = 80 cal/g olup bunun anlamı, 1 gram buzun hâl 
değiştirmesi için gerekli enerjinin 80 kalori olmasıdır. 
Öte yandan suyun öz ısısı 1 cal/g·°C, buzun öz ısısı 
0,5 cal/g·°C dir. Buna göre, 1 gram suyun sıcaklığını 
1 °C değiştirmek için verilmesi gereken enerji 1 ka-
loridir. Oysa aynı miktar buz için 0,5 kalori gerekir. O 
hâlde  Q2 > Q3 > Q1 dir.

Yanıt A dır.

12.  İlk sıcaklıkları farklı X, Y katı cisimleri üst üste 
konulduğunda sıcak olan X cismi ısı enerjisi vererek 
soğur. Soğuk olan Y cismi X in verdiği enerjiyi alarak 
ısınır. İki cisim arasında kesinlikle aynı olan ısı deği-
şimleridir.

Yanıt A dır.
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HÂL DEĞİŞİMİ 7

Test 3'ün Çözümleri

1.  Erimiş durumda bulunan X sıvısı suyun içine atılıyor. 
X katılaşırken dışarıya verdiği enerji suyun sıcaklığını 
yükseltiyor ve bir süre sonra ısıl denge sağlanıyor.

                  Qveren = Qalan

 mX · LX + mX · cX · ∆T = msu · csu · ∆T

 Bağıntıdaki LX soruluyor. mX, msu, ∆T ve csu biliniyor. 

LX’i bulmak için cX değerini bilmemiz gerekiyor.

Yanıt A dır.

2.  

0 10 20 30

X
T

sıcaklık (°C)

zaman
(dk)

sıcaklık (°C)

Y

0 10 20 30

0 10 20 30

sıcaklık (°C)

Z

2T

T

T

zaman
(dk)

zaman
(dk)

 Verilen sıvıların kaynama sıcaklığına bakılır. Kayna-
ma sıcaklığı aynı olan sıvılar, aynı cins sıvı olabilir.

 Grafiklerde X ve Z sıvılarının kaynama sıcaklığı T, Y 
ninki 2T olarak verilmiş. Bu nedenle X ve Z aynı cins 
sıvı olabilir. Y ise kesinlikle farklıdır.

Yanıt B dir.

3.  Ağzı açık bir kapta ısıtılan sıvının kaynama sıcaklığı, 
açık hava basıncı ve sıvının saflık derecesine bağlı-
dır. Ancak sıvının kütlesine bağlı değildir.

Yanıt C dir.

4.  +10 °C deki 80 g su 0 °C ye kadar soğurken;

 Q1 = msu · csu · ∆T

 Q1 = 80 · 1 · 10 = 800 kalori

 Isı enerjisi verir. –10 °C deki 80 g buz, 800 kalorilik 
ısı enerjisinin bir kısmını alarak sıcaklığını 0 °C ye 
yükseltir. Alınan ısı enerjisi;

 Q2 = mbuz · cbuz · ∆T

 Q2 = 80 · 0,5 · 10 = 400 kalori

 dir. Geriye 400 kalori ısı enerjisi kalır. Bu enerjiyi alan 
0 °C deki buz kütlesinin bir kısmı erir. Eriyen buzun 
kütlesi mX olsun.

 400 = mX · Lbuz

 400 = mX · 80 ⇒

  mX = 5 gram

 Sonuç: Kapta 85 g su ve 75 g buz kalır.

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

7. 

ısı enerjisi

sıcaklık

0

W Z

Y

X

 Bir cismin sıcaklığı azalırken aldığı ısı enerjisi artmaz, 
tersine ısı enerjisi vermek zorundadır. Bu nedenle  X  
doğrusu  sıcaklık-enerjisi değişimini gösteren grafik 
olamaz.

 Bir cismin sıcaklığı artarken alacağı ısı enerjisi sabit 
kalmaz. Bu nedenle  W  doğrusu  sıcaklık-enerjisi de-
ğişimini gösteren grafik olamaz.

Yanıt D dir.

8.  

III

X Y

TX > TY

 X sıvısının sıcaklığı Y sıvısının sıcaklığından büyük 
olduğundan ısı dengesi kuruluncaya kadar X sıvısı 
ısı enerjisi verecek, Y sıvısı ise ısı enerjisi alacaktır. 
Bu işlem sırasında X sıvısı soğuyacak, Y sıvısı ise 
ısınacaktır. X sıvısı ısı enerjisi verirken katılaşabilir, 
buna karşılık Y sıvısı soğumaz.

Yanıt B dir.

5. Donma nok. (°C) Kaynama nok. (°C)

X –88 60

Y –12 120

Z 25 85

 –20 °C de X sıvı, Y ve Z katı hâldedir. Sıcaklık yük-
selirken Z maddesi 25 °C de sıvı hâle, 85 °C de gaz 
hâline geçer. Başlangıçta katı hâlde iken önce sıvı, 
sonra gaz hâline geçen madde Z dir.

Yanıt C dir.

6. Testinin çevresine ıslak bez sarılınca bezdeki su bu-
harlaşmak için testiden ısı enerjisi alır. Bu durumda 
ısı kaybeden testideki su soğur. Yani bez çevresin-
den ısı enerjisi almıştır.

I. Limonata bardağına çarpan hava molekülleri 
enerji kaybederek yoğunlaşır. Bu olayda çevreye 
ısı enerjisi verilmiştir.

II. Kesilip güneşe tutulan karpuzdaki su molekülleri 
buharlaşırken çevresinden ısı alır.

III. Yerdeki su molekülleri çevresinden ısı alarak 
buharlaşır.

 Dışarıdan ısı alanlar aynı ilkeyle açıklanır.

Yanıt D dir.
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12. Sıvı üzerindeki basıncın yükselmesi kaynama nok-
tasını yükseltir. Diğer verilenler kaynama noktasını 
etkilemez.

Yanıt B dir.

13. 

X Y
aldığı ısı
enerjisi

sıcaklık

0

 Bir maddenin özkütlesini veren bağıntı d
V

m
=  dir. 

Sıcaklık değişimlerinde madde genleşir veya büzü-
şür. Bu durumlarda hacim değişeceği için özkütle de 
değişir. 

 Verilen grafikte K aralığında sıcaklık yükseldiği için 
sıvının hacmi artar ve buna bağlı olarak özkütlesi 
azalır. L aralığında sıcaklık sabit olup sıvı, hâl değiş-
tirmektedir. Bu aralıkta kalan sıvıda genleşme olma-
yacağından hacim değişmez. Bu nedenle L aralığın-
da özkütle değişmez.

Yanıt A dır.

14. Su-buz karışımında dışarıdan ısı enerjisi verilerek 
buzun yarısı eritiliyor. Bu süreçte yalnızca hâl değişi-
mi söz konusudur. Hâl değişimlerinde;

 • Sıcaklık değişmez

 Buzun özkütlesi 0,9 g/cm3, suyun özkütlesi 1 g/cm3 
tür. Bu olayda buz suya dönüşeceğinden karışımın 
özkütlesi artar. 

Yanıt B dir.

9.  Açık hava basıncının 76 cm cıva olduğu bir yerde saf 
suyun kaynama sıcaklığı 100 °C dir. Suya tuz ilave 
edilirse kaynama sıcaklığı 100 °C nin üstüne çıkar. 
Suya katılan tuzun miktarı arttırılırsa kaynama sıcak-
lığı daha da yükselir. Kaynama sıcaklığı yükselince 
geçen süre de artar. 

 Ağzı açık kapta ısıtılan suyun kaynama sıcaklığı dış 
basınca bağlı olarak da değişir. Basınç yükselirse 
suyun kaynama sıcaklığı da yükselir. Böylece suyun 
kaynaması için geçen süre de artmış olur.

 Tuzlu suyun kütlesi değişirse kaynamaya başlaması 
için geçen süre de değişir. 

Yanıt E dir.

10. Açık hava basıncının 76 cm cıva olduğu bir yerde saf 
suyun içine bir buz parçası atılıyor. Kaptaki toplam 
buz kütlesinin zamanla değişmemesinin anlamı, kap-
ta hâl değişimi yoktur. 

I. Buzun sıcaklığı 0 °C nin altında, suyun ki 0 °C 
olursa suyun bir kısmı donar.

II. Buzun sıcaklığı 0 °C nin altında, suyun ki 0 °C 
üstünde olursa buzun sıcaklığı artar ve kütlesi 
değişmeyebilir.

III. Hem suyun hem de buzun sıcaklığı 0 °C olursa 
aralarında ısı alış verişi olmayacağından hâl 
değişimi olmaz.

Yanıt D dir.

11. L maddesi ısı enerjisi aldığı hâlde sıcaklığı değişmi-
yorsa hâl değiştiren bir maddedir.

 Hâl değişimlerinde madde katı hâlden sıvı hâle, sıvı 
hâlden gaz hâle geçerken dışardan enerji alır.

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

17. 

0 Q

2m

m

2Q

kaptaki
suyun kütlesi

karışıma
verilen ısı

 Grafik; su-buz karışımındaki suyun kütesinin, karışı-
ma verilen ısı enerjisine bağlı değişimini göstermek-
tedir. Karışıma Q kadar ısı enerjisi verildiğinde suyun 
kütlesi m’den 2m’e çıkmıştır. Sonra karışıma Q kadar 
daha ısı enerjisi verilmiş ancak suyun kütlesi sabit 
kalmıştır. Buna göre;

I. Başlangıçta suyun kütlesi buzunkine eşittir. O 
hâlde I. yargı doğrudur.

II. Sisteme Q kadar enerji verildikten sonra suyun 
kütlesi artık sabit kalmıştır. Bu durumda buzun 
tamamının eridiğini söyleyebiliriz. II. yargı da 
doğrudur.

III. Buzun tamamı eridikten sonra sisteme verilen Q 
kadar ısı enerjisi kaptaki suyun sıcaklığını yüksel-
tir. Bu nedenle III. yargı yanlıştır.

Yanıt B dir.

18. Isıl denge sağlandığında kaptaki suyun kütlesinin 
azaldığı söyleniyor. Yani suyun bir kısmı donarak buz 
haline geçmiştir. Öyleyse başlangıçta suyun ve bu-
zun sıcaklıkları farklıdır. Eğer su ve buzun sıcaklıkları 
eşit olsaydı aralarında ısı alış verişi olmazdı. Bu du-
rumda III. yargı kesinlikle yanlıştır.

Yanıt C dir.

15. Su-buz olayının tersine kalay eridiğinde hacmi artar. 
Buna bağlı olarak özkütlesi küçülür. Kütle ise değiş-
mez.

Yanıt D dir.

16. kütle

hacim
0

X

Y

Z
T

 X bölgesinde kütle ve hacim doğru olarak artıyor. Bu 
durumda sıvının özkütlesi sabittir. Özkütle sabit ise 
sıvının sıcaklığı değişmemiştir.

 Y bölgesinde sıvının kütlesi sabit olduğu halde hacmi 
artıyor. O hâlde bu bölgede sıvının sıcaklığı artıyor.

 Z bölgesinde kütle ve hacim doğru orantılı olarak 
azalıyor. O hâlde bu bölgede özkütle sabittir. Bu ne-
denle sıcaklık değişimi yoktur. 

 T bölgesinde sıvının kütlesi sabit iken hacmi azalıyor. 
Bunun anlamı, T bölgesinde sıvının sıcaklığı azalıyor.

 Y ve T bölgelerinde sıcaklığın değiştiği kesinlikle söy-
lenebilir.

Yanıt D dir.
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21. 
su kütle (g) sıcaklık (°C)

K 100 65

L 150 50

M 150 60

N 300 30

P 200 35

 Başlangıçta yalıtılmış kaptaki su-buz karışımının ısıl 
dengede olduğu söyleniyor. O hâlde su-buz karışımı-
nın başlangıç sıcaklığı 0 °C dir.

 Lbuz = 80 cal/g olduğundan 100 g buzun tamamen 
erimesi için 8000 kalorilik bir ısı gerekir. 

 K suyu 0 °C ye soğuduğunda;

 100 · 65 = 6500 kalori 

 enerji verir. L suyu 0 °C ye soğuduğunda; 

 150 · 50 = 7500 kalori 

 enerji verir. M suyu 0 °C ye soğuduğunda;

 150 · 60 = 9000 kalori

 ısı enerjisi verir. 9000 kalorilik enerji buzun tamamını 
eritmeye yeterlidir. N suyu 0 °C ye soğuduğunda;

 300 · 30 = 9000 kalori

 enerji verir. Ancak kabın hacmi 400 cm3 olduğu için 
N suyundan ancak 200 gram alır. 200 gramın verdiği 
6000 kalorilik enerji yeterli değildir.

 P suyu 0 °C soğuduğunda;

 200 · 35 = 7000 kalori

 ısı enerjisi verir. Bu enerji 100 gram buzu eritmeye 
yeterli değildir.

Yanıt C dir.

19. R erime sıcaklığında bir madde olup P den ısı enerjisi 
alarak erimiştir. Bu olayda P nin sıcaklığı artmadığın-
dan I. yargı yanlıştır.

 Enerji veren P maddesi olduğuna göre sıcaklığı aza-
lır. P nin verdiği enerjiyi alan R maddesi önce erimiş-
tir. Eğer P den gelen enerji bitmemiş ise R nin sıcak-
lığı da yükselir. Bu nedenle II ya da III. yargı doğru 
olabilir.

Yanıt E dir.

20. Isıl denge kuruluncaya kadar buz-su karışımı elde 
edildiğine göre denge sıcaklığı  0 °C  dir. Buna göre 
suyun sıcaklığı değişmemiştir. Ancak buzun ilk sıcak-
lığı  0 °C  un altında olduğu için buzun sıcaklığı, den-
ge sıcaklığına ulaşıncaya kadar sudan ısı enerjisi alır. 
Bundan dolayı bir miktar su donar.

Yanıt B dir.
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23. 

0 ısı (cal)

sıcaklık (°C)

60

–60

30 60 110 170

 cbuz = 0,5 cal/g °C olduğundan –60 °C deki 1 gram 
buzun sıcaklığını 0 °C ye çıkarmak için 30 kalori ısı 
enerjisi gerekir.

 Lbuz = 80 cal/g olduğundan 0 °C deki 1 gram buzun 
bu sıcaklıkta su hâline gelmesi için gerekli ısı enerjisi 
80 kaloridir.

 csu = 1 cal/g · °C olduğundan 0 °C deki 1 gram suyun 
60 °C de su hâline gelmesi için gerekli ısı enerjisi 60 
kaloridir. Toplamda ise;

 30 + 80 + 60 = 170 kalori

 ısı enerjisi gerekir.

Yanıt B dir.

24. Yalnız birbirleriyle alış veriş yapan X sıvısı ile Y katı 
maddesi aynı kapalı kaba konuluyor. Başlangıçta X 
sıvısının sıcaklığı Y katısının sıcaklığından daha bü-
yüktür. Bu durumda daha sıcak olan X sıvısı ısı ener-
jisi vererek soğur. Y katı maddesi ise ısı enerjisi ala-
rak ısınır veya erir. Eğer eriyorsa sıcaklığı değişmez.

Yanıt A dır.

22. 

giren sıcak su

(100 °C)

borudan 

çıkan su

K

su

buz

giren sıcak su

(100 °C)

borudan

çıkan su

L

su

buz

 L  kabındaki boru daha uzun olduğu için sıcak suyun 
kaptaki su ile teması daha uzun sürer. Bundan dolayı  
L  kabındaki boruda sıcak su daha çok ısı verecek ve 
dışarı çıkarken K kabındakinden daha soğuk olacak-
tır. O hâlde  III. öncül doğrudur.

 L  kabındaki buz daha çok ısı alacağı için buzun 
erimesi K kabındakine göre daha fazla olacaktır. O 
hâlde I. öncül yanlıştır.

 Erime süresince buzun sıcaklığı değişmez. II. öncül 
doğrudur.

Yanıt E dir.
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26. Sıcaklığı 0 °C nin üstünde olan suyla, sıcaklığı  0 °C 
nin altında olan buz karıştırıldığında aralarında ısı 
alışverişi olur. Bu sırada suyun sıcaklığı azalır. Buzun 
sıcaklığı artar. Soruda kesinlik istendiği için suyun ve 
buzun tamamının hâl değiştirip değiştirmediği konu-
sunda birşey söylenemez.

Yanıt B dir.

25. Buzun erime sıcaklığı 0 °C dir. 0 °C deki 100 gram 
buzun tamamının erimesi için gerekli ısı enerjisi;

 Q1 = mbuz · Lbuz 

 Q1 = 100 · 80 = 8000 kalori

 dir. 48 °C deki 100 gramlık sıcak su, 0 °C ye kadar 
soğurken dışarıya;

 Q2 = msu · csu · ∆T

 Q2 = 100 · 1 · 48 = 4800 kalori

 ısı enerjisi verebilir. 4800 kalori ısı enerjisi buzdan ml 
kadar kısmını eritir. Buradan;

 4800 = ml · Lbuz

 4800 = ml · 80

 ml = 60 gram

 bulunur. O hâlde ısıl denge sağlandığında kapta 40 
gram buz, 160 gram da su bulunur.

Yanıt E dir.


