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1Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı3
Test 1’in Çözümleri
1.  Işıma yolu ile yayılan enerji herhangi bir madde ile 

karşılaştığında maddenin özelliklerine bağlı olarak 
soğurulur ya da yansıtılır. İyi soğurucu olarak tanım-
ladığımız siyah maddeler, üzerlerine gelen ışımala-
rın çoğunu soğururken az bir kısmını yansıtırlar. Bu 
nedenle siyah yüzeyler daha çok ısınır.

 Beyaz yüzeyler ise ışımayla gelen enerjinin büyük 
kısmını geri yansıtır. Bu yüzeyler siyah yüzeyler gibi 
enerji soğurmaz. Bu nedenle beyaz yüzeyler daha 
az ısınır.

Yanıt E dir.

2. Camdan yapılmış soğuk bardağa sıcak çay dökül-
düğünde aniden büyük sıcaklık farkı oluşur. Cam 
yalıtkan olduğundan enerjiyi hemen yayamaz. Bu 
nedenle bardak çatlayabilir. Aynı bardağın içine 
konulan metal kaşık, iletken olduğundan ısı ener-
jisinin bir kısmını yayar. Bunun sonucunda bardak 
kırılmaktan kurtulur.

Yanıt D dir.

3. Gümüşün parlak ve yansıtıcı yüzeyi ısı enerjisini 
termosun içine geri yansıtır. 

 Hava yalıtkan olduğundan dışarıdan gelen veya 
dışarı giden ısı akımlarını engeller.

Yanıt C dir.

4. 

 Hava yalıtkan olduğundan ısı enerjisini az iletir. 
Bundan dolayı güneş ışınlarının etkisiyle dünyanın 
kazandığı ısı enerjisi kısa zamanda kaybolmaz.

Yanıt B dir.

5. 

K

L

 Kabın L bölmesine yalıtkan bir madde konulmalıdır. 
Çünkü yalıtkan madde K bölgesinden gelen ısı ener-
jisini içerde tutar. 

Yanıt A dır.

6. K L

 Çubukların iletkenlik sıralaması K > L > M biçiminde 
verildiğinden, K ve L den oluşan ikilininin iletkenliği 
değer seçeneklerden daha fazladır. Bu nedenle 
önce K ve L çubukları ile oluşturulan sistemin ucun-
daki mum düşer. 

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

10. Isıyı iyi iletmeyen maddeler yalıtkan madde ola-
rak adlandırılır. Isı akışını yavaşlatmak istediğimiz 
durumlarda plastik, tahta, hava gibi yalıtkan madde-
ler kullanarak yalıtımı sağlarız.

 Bazı durumlarda da ısı akışını hızlandırmak isteriz. 
Örneğin, çaydanlıktaki suyun çabuk kaynaması 
için çaydanlığı iletken maddelerden yaparız. Diğer 
seçeneklerde maddenin yalıtkanlık özelliğinden, B 
seçeneğinde maddenin iletkenlik özelliğinden yarar-
lanıldığı için farklı olan seçenek budur.

Yanıt B dir.

11. 

engel

su

buz Şekil I Şekil II

gümüş tel

 Şekil I de suyun yalıtkanlık özelliğinden dolayı buza, 
erimesi için gerekli enerji ulaşamamıştır. Bu nedenle 
buz uzun süre erimeden kalır. 

 Gümüş iyi bir ısı iletkenidir. Bu özelliğinden dolayı 
aldığı enerjiyi her tarafa ve buza iletir. Bu nedenle 
buz önceki duruma göre daha kısa sürede erir.

Yanıt D dir.

7. Mikrodalga fırınlarda enerji elektromanyetik dalga 
formunda yayılır. Bir başka ifadeyle, enerji fırının 
içinde ışımayla yayılır. 

 Sobayla evin ısınması ısının konveksiyon yolu ile 
yayılmasına örnektir. Elbette sıcak sobadan ışıma 
yoluyla da yayılma olur. Ancak konveksiyonun rolü 
daha büyüktür. B seçeneğinde sobayla evin ısınma-
sı iletim olarak verildiği için bu seçenek yanlıştır.

Yanıt B dir.

8. Pencerelerdeki çift camlar arasındaki ve tuğla delik-
leri arasındaki hava yalıtkanlık vazifesi görerek ısı 
kayıplarını azaltır.

 İnce iki kazak arasına giren hava, nevresim ile 
battaniye arasına giren hava yine yalıtkanlık görevi 
yapar.

 Rüzgârlı havada çamaşırların çabuk kuruması dış 
basınçla ilgilidir.

Yanıt C dir.

9. Elektrik sobalarında direnç tellerinin arkasında par-
lak yüzeyli bir levha vardır. Direnç tellerinden yayı-
lan ışınlar, bu parlak levhadan yansıyıp odanın içine 
yönelir. Bu olayda ışıma yoluyla gelen enerji yansı-
maya uğramaktadır.

 I. Demir-çelik fabrikalarında çalışan işçiler özel 
parlak elbiseler giyerler. Çünkü ışımayla gelen 
enerji parlak elbiselerden yansır. Böylece işçi 
çok yüksek sıcaklıktan korunmuş olur.

 II. İtfaiyecilerin parlak elbise giymesinin nedeni de 
ışıma ile gelen enerjiyi geri yansıtmak içindir.

 III. Petrol taşıyan tankların içinde kolay tutuşan 
akaryakıt bulunmaktadır. Bu yakıt belli bir sıcak-
lıkta tutuşur. Bunun önüne geçmek için tanklar, 
parlak renklerde boyanır. Buradaki amaç, ışı-
mayla gelen enerjiyi geri yansıtmaktır.

 I, II ve III numaralı önermeler ile soruda verilen öner-
me aynı ilkeyle açıklanır.

Yanıt E dir.



N
ih

at
 B

ilg
in

 Y
ay

ın
cı

lık
©

ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 3

14. Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Isı, alının ya da ve-
rilen enerjidir. Sıcaklık ise bir maddenin atom ve mo-
leküllerinin ortalama kinetik enerjisidir.

 Sıcaklıkları eşit olan iki cisimden ısı sığası büyük ola-
nın verebileceği ısı enerjisi daha fazladır.

 Bir maddenin sıcaklığı azaldıkça iç enerjisi azalır. Isı-
sı azalır demek yanlıştır.

 Bir maddenin sıcaklığı artınca iç enerjisi azalmaz ter-
sine artar.

 Çok soğuk olan cisimler de ışıma yoluyla ısı enerjisi 
yayar.

Yanıt B dir.

15. Ele alınan demir parçasının sıcaklığı  T den  2T  ye 
çıkarken taneciklerin kinetik enerjisi artar. Bu olayda 
elden demir parçasına enerji aktarılır.

 "Demir parçasının ısısı artmıştır." cümlesi yanlıştır. 
Çünkü ısı, sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında 
alınıp verilen enerjidir. Bu cümlenin doğrusu, "Demir 
parçasının iç enerjisi artmıştır." şeklinde olmalıdır.

Yanıt C dir.

12. 

Şekil I Şekil II

mum

alev

 Mum alevinin üstüne konulan metal yay, iletkenliğin-
den dolayı ısı enerjisini her tarafa dağıtarak yayar. 
Böylece mumun yanmasına devam etmesi için 
gerekli sıcaklık derecesini düşürür ve alev söner.

 Yanma, oksijen ile gerçekleşen bir olaydır. Yay hal-
kaları arasından yeterli oksijen aleve ulaşamaz ve 
buna bağlı olarak alev söner.

 Isınan hava yükselir, ancak mumun sönmesinde bu 
olay etkili değildir. 

Yanıt C dir.

13. X Y Z

B1 B2 B3

 Isı iletkenlikleri arasında X > Y > Z ilişkisi olan metal 
çubuklar tam ortasından ısıtılıyor. Önce B2 mumu 
düşer. X çubuğunun iletkenliği Y ninkinden büyük 
olduğundan sonra B1 ve en sonunda da B3 mumu 
düşer.

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

4. 

III

II

IV

I

 L 2L

 L

bakır

2S

S
2

bakır
S

gümüş

 L

S

bakır

 Isının tellerdeki iletim hızına, telin kalınlığının etkisini 
inceleyen öğrenci; cinsleri aynı, kalınlıkları farklı 
olan iki tel seçmelidir.

Yanıt C dir.

5. 

beyaz siyah

 Siyah ve koyu renkli yüzeyler enerji emici yüzeyler-
dir. Bu yüzeyler aynı zamanda kuvvetli enerji yayın-
layıcılarıdır.

 Açık ve beyaz renkli yüzeyler enerjiyi az emerler. Bu 
yüzeyler aynı zamanda zayıf enerji yayınlayıcıları-
dır.

 Bardaklar aynı sıcaklıktaki su ile doldurulduklarında 
siyah olanı daha çabuk soğur. Eğer bardak soğuk 
su ile doldurulup özdeş ısıtıcıların yanına konulursa, 
siyah olan daha çabuk ısınır. 

Yanıt D dir.

Test 2’nin Çözümleri
1.  Kışın sıcaklık farkından dolayı vücudumuz ısı kay-

beder. Giydiğimiz elbiselerin veya battaniyenin ısı 
iletkenliği fazla ise daha çok ısı kaybederiz. Hava 
ısıyı iyi iletmez. Kalın battaniye yerine iki ince bat-
taniye kullandığımız zaman battaniyeler arasında 
kalan hava ısıyı iyi iletmediği için ısı kaybımız az 
olur.

 Kuşların soğuk havalarda tüylerini kabartmalarının 
nedeni de aynıdır. Benzer şekilde camların çift katlı 
yapılmasının nedeni, iki cam arasındaki havanın 
yalıtkanlığından yararlanmak içindir. Çatıların cam 
yünü ile kaplanmasının nedeni de aynıdır. Çünkü 
cam yünü içinde çok miktarda hava boşlukları var-
dır.

Yanıt E dir.

2. Çelik tencerenin iletkenliği toprak kaptan çok fazla-
dır. Bu nedenle sıcaklığı fazla olan çelik tencereye 
dokunduğumuz zaman elimiz yanar. Aynı sıcaklıkta-
ki toprak kap yalıtkanlığından dolayı elimizi yakmaz. 
Isı iletkenliğinin özkütle ve öz ısı ile doğrudan bir 
ilgisi yoktur. 

Yanıt B dir.

3. Fırın kapalı bir ortam olduğundan değişik bölmeleri-
ne konulan birkaç çeşit yemek birlikte pişirilebilir. Bu 
pişme olayında iletim, konveksiyon ve ışıma birlikte 
etkili olur.

Yanıt E dir.



N
ih

at
 B

ilg
in

 Y
ay

ın
cı

lık
©

ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 5
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Yanıt E dir.

8. 

2A

buz

X

h

A

buz

Y

h

2A

buz

Z

2h

 X, Y, Z buz kalıpları üzerine birim zamanda düşen 
ısı enerjisi, ışınların dik düştüğü yüzey alanlarıyla  
doğru orantılı olup sırasıyla; 2Q, Q ve 2Q kadardır. 
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da h arttık-
ça erime süresi artar. Buna göre;

 2Q kadar ısı enerjisi (h · 2A) boyutlarındaki buzu t 
sürede eritmiş olsun.

 Q kadar ısı enerjisi (h · A) boyutlarındaki buzu yine t 
sürede eritir.

 2Q kadar ısı enerjisi (2h · 2A) boyutlarındaki buz 
kalıplarını 2t sürede eritir.

Yanıt A dır.

6. 

T
A

X

2

Y

2A 2T

T2T

Z

3T

2A

T

 Isı iletim hızı;

 D
H k

A T
·
·

,
=

 bağıntısı ile bulunur. Cisimler aynı metalden yapıl-
dıkları için ısı iletim katsayıları (k) aynıdır. Değerleri 
verilen bağıntıda yerine yazarsak;
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 bulunur. Buna göre,  Y = Z > X  tir.
Yanıt C dir.
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6 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

11. Evlerimizde odaların tabanlarına tahta parke döşen-
mesinin nedeni, ısının iletim yoluyla yayılmasına 
engel olmak içindir. Çünkü tahta betona göre ısıyı 
daha az iletir.

Yanıt B dir.

12. Aynı ortamda bulunan metal kaşık ve tahta kaşığın 
sıcaklıkları birbirine eşittir. Kışın metale dokunduğu-
muzda sıcak olan vücudumuzdan metale ısı iletimi, 
tahtadan daha fazla olur. Bu nedenle kışın metali 
tahtadan daha soğuk hissederiz. Çok sıcak yüz gün-
lerinde ise yukarıda anlatılanın tersi olur. Bu olayın 
temel nedeni metal gibi iletkenlerin ısı iletkenliğinin 
tahta gibi yalıtkan maddelerden daha büyük olması-
dır.

Yanıt A dır.

9. 

MLK

I II III

 Sistem tam ortasından ısıtılınca önce L, sonra M ve 
daha sonra da K mumu eriyerek düştüğüne göre, 
III numaralı çubuk I numaralı çubuktan daha çok 
iletkendir.

Yanıt A dır.

10. Şekildeki gibi bir termosun içine  
soğuk su koyduğumuzu düşünelim. Bu 
durumda termosun parlak ve yansıtıcı 
dış yüzeyi dışarıdan gelen ışınları yan-
sıtacağı için su uzun süre ısınmadan 
kalır. Eğer termosun içine sıcak çay 
koyarsak, sıcak çaydan çıkan ışınlar (ısı enerjisi), 
termosun parlak ve yansıtıcı iç yüzeyine çarparak 
çayın içine geri döner. Böylece sıcak çayın dış orta-
ma ısı yayması engellenmiş olur.

Yanıt E dir.
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Test 3'ün Çözümleri

1. Kabın iç yüzeyi yansıtıcı olduğu için sıcak cisimden 
yayılan ısı enerjisi kabın iç yüzeyi tarafından yansıtı-
lır ve kap ısınmaz. Ancak soğuk cisim, sıcak cismin 
verdiği enerjiyi alır.

Yanıt B dir.

2. Adamın tahtaya göre beton sırada daha çok üşüme-
sinin nedeni birim zamanda adam ile beton arasın-
daki ısı alış veriş miktarının tahtaya göre daha fazla 
olmasıdır. Bir başka ifadeyle bunun nedeni betonun 
tahtaya göre ısıyı daha iyi iletmesidir.

Yanıt C dir.

3. Camın tahtadan daha soğuk hissedilmesinin nedeni, 
camın tahtadan daha iyi bir iletken olmasıdır. Aynı or-
tamda bulunan cam ve tahtanın sıcaklıkları birbirine 
eşittir. Cama dokunduğumuzda sıcak olan vücudu-
muzdan cama ısı iletimi, tahtadan daha büyük olur. 
Bu nedenle camı tahtadan daha soğuk hissederiz.

Yanıt A dır.

4. 

siyah boyalı cam
beyaz b

oyalı c
am

saydam cam

IIIIV

II
soba

I
buzlu camdü

z 
ay

na

V

 Sobadan ışıma ile çıkan enerji koyu ve siyah yüzey-
lerde daha çok tutulur. Parlak ve açık yüzeylerde yan-
sıtıldığı için bu yüzeyler az ısınır. Bu nedenle beşgen 
biçimindeki odanın en sıcak duvarı I numara ile ile 
gösterilen siyah boyalı camdır.

Yanıt D dir.

5. 
hava = —18ßC

buz

su

—18ßC

0 °C

K

L

 Hava ile temas eden buzun üst yüzeyinin sıcaklığı 
–18 °C dolayındadır. L noktasının sıcaklığı da 0 °C 
dolayındadır.

Yanıt E dir.



N
ih

at
 B

ilg
in

 Y
ay

ın
cı

lık
©

8 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

 X > Z > Y  dir.
Yanıt A dır.

8. Metalin yazın daha sıcak, kışın daha soğuk hissedil-
mesinin nedeni oduna göre daha iletken olmasıdır.

Yanıt D dir.

9. Isı katı maddelerde iletim, sıvı ve gaz maddelerde 
konveksiyon, boşlukta ise ışıma yoluyla yayılır.

 Buna göre kahve sıvı olduğu için ısı kahve içinde 
konveksiyon, metal kaşık katı madde olduğu için ısı 
metal kaşıkta iletim yoluyla yayılır.

Yanıt E dir.

10. Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde ya da hâl değiş-
tirme sıcaklığında ise hâl değiştirir. I. öncül kesinlikle 
doğru değildir.

 SI da sıcaklık ölçme birimi Kelvindir. Bu nedenle sı-
caklık karşılaştırmasında  40 °C, 20 °C nin iki katı 
değildir. II. öncül yanlıştır.

 Isıl dengeye ulaşmış bir sistemde cisimlerin sıcaklık-
ları aynıdır. III. öncül kesinlikle doğrudur.

Yanıt C dir.

11. +4 °C su, özkütlesinin en büyük değerini, hacminin 
en küçük değerini alır. Böyle olabilmesi için  +4 °C  de 
moleküller birbirine en yakın durmalıdır.

6. 

tahta
fıçı

tahta

buz

K

L

M

su

 K noktasının sıcaklığı sıfır veya sıfırın altında bir sı-
caklık olabilir. L noktası su-buz karışımının olduğu 
yerde olduğundan sıcaklığı 0 °C dolayında olmak zo-
rundadır.

 M noktasının sıcaklığı 0 °C den büyüktür, ancak +4 
°C den küçük olabilir.

Yanıt B dir.

7. 

O

mum

mum

mum

I

II

III

X

Y

Z X

Y
Z

 Mum önce II, sonra I, sonra da III çubuğundan düştü-
ğüne göre;

 X + Z > X + Y > Y + Z

 yazabiliriz. Bunları ikişerli ele alırsak;

 
X Z X Y Z Y

Y Y

> >&+ +

X Z X Z> >&+ +

 bulunur. Buna göre;


