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Aynı miktardaki farkı sıvılar özdeş kaplara konup eşit 
süre ısıtıldıklarında son sıcaklıkları birbirinden farklı olur. 
Bunun nedeni sıvıların sıcaklığının sıvının cinsine bağlı 
olmasıdır. 

  
 

Yukarıdaki şekildeki kaplarda aynı sıcaklıkta farklı sıvılar 
bulunmaktadır. Bu sıvıları eşit süre özdeş ısıtıcılarla 
ısıttığımızda son sıcaklıkları birbirinden farklı olmaktadır.  

Son sıcaklıklarının farklı olması maddelerin öz  ısısı 
denilen niceliklerinin birbirinden farklı olmasından 
kaynaklanır. 

1 g maddenin sıcaklığını 1 0C arttırmak için gerekli 
olan ısı miktarına öz ısı denir. 

 Öz ısı “c” sembolü ile gösterilir. Birimi cal/g. 0C veya J/ g. 
0C dir. 

 

1 cal= 4,18 J dür. 

(Isının birimi cal ve J dür) 

 
Yukarıda eşit kütleli ve eşit sıcaklıktaki demir ve su eşit 
süre ısıtılırsa son sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Burada 
demirin son sıcaklığı suyun son sıcaklığından fazla 
olacaktır. Çünkü demirin öz ısısı 0,46 iken suyun öz ısısı 
4,18 dir. 

 

• Eşit miktardaki ve eşit sıcaklıktaki  cisimler 

ısıtıldığında öz ısısı küçük olanın son sıcaklığı 

daha büyük olacaktır. 

 

 
 

Yukarıda tabloda eşit kütleli ve eşit sıcaklıktaki 
maddeleri eşit süre ısıttığımızda öz ısısı en küçük 
olan cıvanın son sıcaklığı en fazla olacaktır.  

 

• Cıva düşük sıcaklıklarda buharlaşabilmektedir. O 

halde cıva ile deney yaparken mutlaka dikkat 

etmek gerekmektedir. Cıva insan vücudunda 

zehirlemelere ve kalp krizlerine yol açtığı 

bilinmektedir. 

 

 

 

• “ısı” kavramının maddeler arasında verilen bir 

enerji olduğunu 19. Yy. ın ikinci yarısında James 

Prescott Joule adlı bilim insanı tarafından 

bulunmuştur.  

 

 

 

• Öz ısısı küçük olan maddeler, öz ısısı büyük olan 

maddelere göre daha çabuk ısınır ve soğur. 
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Eşit kütleli ve eşit sıcaklıktaki metaller aynı anda sıcaklığı 
metallerden daha fazla olan su içine şekil-1 deki gibi 
atılıyor.  Belli bir süre sonunda aynı anda çıkarılıp şekil-2 
deki mum tabaka üzerine bırakılıyor. Mum tabakayı 
eriterek yere düşme sıraları kurşun, bakır, nikel, demir ve 
alüminyum şeklinde olacaktır. 

 

 

ısınma amaçlı kullanılan elektrikli 
radyatörlerin içerisinde su yerine 
yağ bulunmaktadır. Bunun 
nedeni yağın öz ısının suyun öz 
ısısından küçük olmasıdır. Yağ 
konulduğundan daha çabuk 
ısınacaktır. 

 

Yeni 
pişirilmiş peynirli ve patatesli 
böreklerden peynirli olan 
patatesli olana göre daha çabuk 
soğur. Bunun nedeni peynirin öz 
ısının patatese göre küçük 
olmasıdır. 

 

Sıcak su torbasına aynı sıcaklıkta alkol ve su koyalım,  
alkol konulan sıcak su torbası 
çevresine daha az ısı verecektir. 
Bunun nedeni suyun öz ısının 
alkole göre büyük olmasıdır. Belli 
bir süre sonra torbalara 
dokunulduğunda su konulu 
torbanın daha sıcak olduğu görülür. Çünkü alkolün öz 
ısının küçük olmasından dolayı çabuk soğumuştur. 

 

 
** Öz ısı madde miktarına bağlı değildir. Öz ısı maddeler 
için ayırt edici özelliktir. 
 
 
** Yaz ayların başında önce kumsallar ısınır, daha sonra 
deniz suyu ısınır. Karalar denizlere göre önce ısınır önce 
soğur. O halde karaların öz ısısı denizlere göre daha 
küçüktür. 

 
 
Gündüz meltem denizden karaya doğru eserken, geceleri 
karadan denize doğru eser. 
 
 

 
 
Yukarıdaki deneyde I. Ve II. kaba özdeş ısıtıcılarla eşit 
süre ısı verilirse zeytin yağının son sıcaklığı sudan fazla 
olur. Bu deneyde; 
 
Bağımsız Değişken: Sıvının cinsi 
Bağımlı değişken: Sıvıların sıcaklık değişimi 
Sabit Tutulan Değişken: Sıvının miktarı, ısıtıcı 
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Bir madde ısıtıldığı zaman taneciklerinin hareketliliği 
artar. 

 
 

Isı alan maddelerin taneciklerinin enerjisi artar. Bunun 
sonucunda tanecikler daha hızlı titreşir. Taneciklerinin 
hareketliği fazla olan madde daha sıcaktır. 

 

Şekildeki gibi sıvı dolu kap ısıtılmaya başlandığında ısı 
kaynağına yakın yerdeki sıvının taneciklerinin hareketi 

daha fazladır. 

Maddenin bir taneciğine 
bakarak o maddenin ne kadar 
sıcak olduğunu anlayamayız.  

Maddeyi oluşturan 
taneciklerin ortalama kinetik 
enerjilerine sıcaklık denir. 

Sıcaklık bir enerji türü değildir. 
Maddelerin sıcaklıkları 
termometre ile ölçülür. 
Termometrelerde kullanılan 
maddelerin erime ve kaynama 
sıcaklıkları baz alınmıştır. 

Termometrelerin ölçebileceği değerlerde erime noktası ile 
kaynama noktası arasıdır.  

 

Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel 
enerjileri vardır. Bu enerjilerin toplamı o maddenin iç 
enerjisi olarak adlandırılır. Sıcaklıkları farklı iki madde 
birbirine temas ettiğinde sıcaklığı fazla maddeden 
sıcaklığı az olan maddeye iç enerjinin bir kısmı aktarılır. 
İç enerjinin sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında 
aktarılan bu kısmına ısı enerjisi denir. Isı bir enerji türü 
olup direkt ölçülemez. Ancak alınan ya da verilen ısı 
kalorimetre kabı ile hesaplanabilir. Birimi ise kalori (cal) 
ya da joule’dür (J). 
 

Günlük hayatta kullandığımız bugün havanın ısısı, 
odanın ısısı gibi ifadeler yanlıştır. Bunun yerine havanın 
sıcaklığı, odanın sıcaklığı terimleri kullanılmalıdır. 

 

ISI – ÖZ ISI İLİŞKİSİ 

 

Kütleleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan iki farklı maddeye 
özdeş ısıtıcılarda eşit süre ısı verirsek son sıcaklıkları 
farklı olur. Bu durum maddelerin öz ısılarından 
kaynaklanır. 

 

*** Öz ısısı küçük olan maddelere ısı verirsek çabuk 
ısınır. Öz ısısı büyük olan maddeler ise daha geç ısınır.  

 Madde Öz ısı ( J/g. 0C) 

Su 4, 18 

Alkol 2, 40 

Bakır 0, 39 

 

Tabloda verilen eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları eşit olan su, 
alkol ve bakıra özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verirsek, öz 
ısısı küçük olan bakırın son sıcaklığı en büyük, öz ısısı 
büyük olan suyun son sıcaklığı en küçük olacaktır. 

 

Son sıcaklıkları arasında; 

 

Bakır > Alkol > Su  

 

Bu durumu grafik ile gösterecek olursak; 

 

 
 

*** Aynı sıcaklıktaki aynı kütleli cisimleri daha soğuk bir 
ortama bırakırsak, öz ısısı küçük olanın sıcaklık değişimi 
daha fazla olacaktır, yani son sıcaklığı daha küçük 
olacaktır. 

 

Son sıcaklıkları eşit olana kakar bekletilirse öz ısısı büyük 
olan ortama daha fazla ısı verir. 

 

Öz ısısı küçük olan çabuk ısınır, çabuk soğur. Öz ısısı 
büyük olan geç ısınır geç soğur. 

 

*** ilk sıcaklıkları 20 0C olan eşit kütleli su, alkol ve bakır 
50 0C ye kadar ısıtılırsa en az ısıyı bakıra, en fazla ısıyı 
da suya veririz. 
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ISI – KÜTLE İLİŞKİSİ 

 

 
 

Aynı sıcaklıktaki farklı miktardaki suları özdeş ısıtıcılarla 
eşit süre ısıtılırsa I. Kaptaki suyun sıcaklığı II. Kaptaki 
suyun sıcaklığına göre daha fazladır. 

 

Sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibi olur. 

 

• Eşit miktarda ısı alan aynı cins sıvılardan kütlesi 

az olanın sıcaklık artışı fazla olur. 

• Kaplardaki suların sıcaklıklarının eşit olması için 

II. Kaptaki su I. Kaptaki suya göre daha fazla 

süre ısıtılmalıdır. 

Sıcaklıkları eşit olana kadar ısıtılırsa aşağıdaki gibi 
bir grafik elde edilir. 

 

               
 

• Maddeler hangi sıcaklıkta olurlarsa olsun mutlaka 

tanecikleri hareket halindedir. 

• Maddenin sıcaklık artışına bakarak maddelerden 

hangisinin kütlesinin daha fazla olduğunu 

anlayabiliriz. 

Madde Sıcaklık Artışı 

X 20 22 24 26 28 

Y 20 21 22 23 24 

Z 20 23 26 29 32 

T 20 25 30 35 40 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde sıcaklık artışının  en 
fazla T maddesinde olduğunu görmekteyiz. O halde 
kütlesi en az olan T dir. (Maddeler özdeş) 

 

ISI – SICAKLIK İLİŞKİSİ 

 

Kütleleri  eşit aynı cins sıvıya aynı şiddetteki ısıtıcılarla 
eşit süre ısı verirsek; 

 

 
 

II. kaptaki suyun son sıcaklığı daha fazla olur. Çünkü II. 
kaba 2 tane özdeş ısıtıcı ısı vermektedir.  

 

*Isı ile sıcaklık artışı doğru orantılıdır. 

* Kütle ile sıcaklık artışı ters orantılıdır. 

* Öz ısı ile sıcaklık artışı ters orantılıdır. 
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Maddenin Halleri  
 
Maddeyi oluşturan tanecikler arasında bir çekim kuvveti 
vardır. Bu çekim kuvveti sayesinde madde varlığını 
devam ettirir. 
 
 

 
Bir maddenin moleküllerini oluşturan atomlar arasındaki 
çekim kuvveti çok güçlüdür. Bu kuvvetin (kimyasal 
bağların) ortadan kaldırılması için farklı kimyasal işlemler 
yapılması gerekir. Maddenin molekülleri arasındaki çekim 
kuvveti ise daha zayıftır. Maddenin farklı hâllerde 
bulunmasının sebebi bu çekim kuvvetinin farklı 
büyüklüklerde olmasıyla ilgilidir. 
 
Madde katı hâlde iken tanecikler arasındaki çekim 
kuvveti en fazla, gaz hâlde iken çekim kuvveti yok 
denecek kadar azdır. Bu çekim kuvvetine bağlı olarak 
madde hâl değiştirdiğinde tanecikler arasındaki çekim 
kuvvetinin büyüklüğü de değişir. 
 

 
 
Katı hâldeyken ısıalan maddenin taneciklerinin hareket 
enerjisi artar. Enerjileri artan tanecikler birbirlerinden 
uzaklaşmaya başlar. Böylece tanecikleri bir arada tutan 
kuvvet zayıflar ve madde hâl değiştirerek sıvı hâle geçer. 
Bu olaya erime denir. 

 
Sıvı hâldeki madde ısı almaya devam ettiğinde tanecikleri 
daha da hareketlenerek birbirlerinden daha fazla 
uzaklaşır. Aralarındaki çekim kuvveti ise iyice zayıflar ve 
tanecikler artık bir arada bulunamaz. Madde yine hâl 
değiştirerek gaz hâline geçer. Bu olaya buharlaşma 
denir. 

  

 
 
Gaz hâlinde bulunan bir madde ısı kaybettiğinde 
taneciklerin hareket enerjileri azalır ve birbirlerine 
yaklaşırlar. Artan çekim kuvveti sebebiyle madde sıvı 
hâle geçer. Bu olaya yoğuşma denir.  
Sıvı hâlde olan bir madde ısı vermeye devam ederse 
tanecikler daha fazla enerji kaybeder ve madde katı hâle 
geçer. Bu olaya ise donma denir. 
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Katı 
-Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en büyüktür. 
-Taneciklerin hareket enerjileri en düşüktür. 
-Tanecikler titreşim hareketleri yapar. 
 
Sıvı 
-Tanecikler arasındaki çekim kuvveti küçüktür. 
-Tanecikler arası mesafe katı hâle göre biraz fazladır. 
-Taneciklerin hareket enerjileri daha fazladır. 
-Tanecikler, titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. 
Gaz: 
-Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en küçüktür. 
-Tanecikler arası mesafe en fazladır. 
-Taneciklerin hareket enerjileri çok büyüktür. 
-Tanecikler, titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. 
 

ERİME VE DONMA ISISI 
 
Katı bir maddenin erimesi için ısı alması gerekir. Ancak 
bu ısı miktarı bütün katı maddeler için aynı değildir. Erime 
sıcaklığındaki 1 g demirin erimesi için gerekli ısı miktarı 
ile erime sıcaklığındaki 1 g buzun erimesi için gerekli ısı 
miktarı farklıdır.  
 
Erime sıcaklığına ulaşmış 1 g saf katı maddenin 
tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı 
denir. Le ile gösterilir ve birimi cal/g ya da j/g’dır. Hâl 
değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin 
tanecikleri arasındaki mesafeyi arttırarak moleküller arası 
çekim kuvvetinin azalmasını sağlar. 
 
 Her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı 
değildir. Bu nedenle çekim kuvvetlerinin zayıflatılması için 
maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da aynı 
olmayacaktır. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir 
özellik olmasının nedeni budur. 
 
 
 
Katı bir madde erirken ne kadar ısı alırsa aynı ısıyı katı 
hâle geçerken de çevresine verir. Bu sebeple maddelerin 
donma ve erime ısıları birbirine eşittir. Donma 
sıcaklığında bulunan 1 g sıvı saf maddenin katı hâle 
geçmesi için çevreye verdiği ısı miktarına donma ısısı 
denir.  Donma ısısı Ld ile gösterilir. Birimi cal/g ya da 
j/g’dır. 
 
Her katı madde, erirken farklı miktarda ısıya ihtiyaç 
duyar. Çünkü maddelerin tanecikleri arasındaki çekim 
kuvvetinin etkisi maddeden maddeye değişir. Bu sebeple 
erime sırasında bu çekim kuvvetlerinin zayıflaması için 
harcanan enerji de her madde için farklı olacaktır. Bu 
durumda “Erime ısısının değeri katı maddenin 
taneciklerinin arasındaki çekim kuvvetinin bir ölçüsüdür.” 
diyebiliriz. Kısaca maddelerin erime - donma ısıları 
birbirinden farklıdır. Bu sebeple erime - donma ısısı 
maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 
 

→ Kapalı ortamların aşırı soğumasını önlemek için 
ortama su konulur. Bu durumun nedeni suyun donarken 
ortama ısı vermesidir. Böylece kapalı mekânların aşırı 
soğuması engellenir. 
 
→Saf bir maddeye eklenen farklı cins madde, saf 
maddenin kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını 
düşürür. 
 
*****Saf bir maddenin erime veya donması için gerekli ısı; 

• Maddenin kütlesine, 

• Maddenin cinsine bağlıdır. 

 
Saf maddeye eklenen farklı cins madde, saf 

maddenin donma sıcaklığını düşürür. 

Kışın buzlanmış yollara atılan tuzlar, suyun donma 

noktasını düşürerek donmasını zorlaştırır. Aynı şekilde 

arabalara konulan antifriz, radyatördeki suyun donmasını 

zorlaştırarak arabanın zarar görmesini engeller. 

*** Erime ısısı küçük olanları hal değiştirmek için daha az 

ısı verilir. Erime ısısı büyük olanları sıvı hale geçirmek 

için daha fazla ısı vermeliyiz. 

 

a) Donmaya başladıkları sıcaklıklar arasındaki ilişki 

…………………………………………………………… 

b) Kaynamaya başladıkları sıcaklıklar arasındaki 

ilişki 

………………………………………………………….. 

 

BUHARLAŞMA VE YOĞUŞMA ISISI 

 

Sıvı hâlde bulunan bir maddenin gaz hâline geçmesi 

olayına buharlaşma denir. Buharlaşma olayının 

meydana gelmesi için maddenin ısıya ihtiyacı vardır. 

Maddenin aldığı bu ısı, tanecikler arasındaki bağların yok 

denecek kadar zayıflamasına neden olur. Böylece 

tanecikler birbirlerinden bağımsız hâle gelir. Bu sırada 

maddenin sıcaklığı değişmez. 

Kaynama sıcaklığındaki 1 g saf sıvının, aynı 

sıcaklıkta gaz hâline gelmesi için gerekli ısıya 
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buharlaşma ısısı denir. Buharlaşma ısısı Lb ile gösterilir. 

Birimi cal/g ya da j/g’dır 

 
Gaz hâlindeki maddenin sıvı hâle geçmesine yoğuşma 
denir. Kaynama sıcaklığında ve gaz hâlde bulunan 
1 g maddenin, aynı sıcaklıkta tamamen sıvı hâle 
geçerken çevresine verdiği ısıya yoğuşma ısısı denir.  
Birimi cal/g ya da J/g’dır. Erime ve donma olaylarında 
olduğu gibi bir maddenin buharlaşma ve yoğuşma ısıları 
eşittir. Yoğuşma ısısı maddeler için ayırt edici özelliktir. 
 
 
Anneler çocuklarının terli olup olmadıklarını sık sık kontrol 
ederler. Terleyen bir kişi eğer üzerindeki terli kıyafetleri 
çıkarmazsa ter buharlaşırken vücuttan ısı alır ve vücudun 
soğumasına neden olur. Zaten terin meydana gelmesinin 
nedeni de vücudun soğumasıdır. Ancak kıyafetler 
tarafından emilen fazla miktarda terin vücuttan ısı alarak 
buharlaşması hastalıklara neden olabilir. 

 

 

Elimize kolonya döktüğümüzde serinleriz. Çünkü 
kolonya buharlaşması için gerekli ısının bir kısmını 
elimizden alır. Isı kaybeden elimiz serinler. 

 

 

Toprak testinin yapısındaki gözenekler sayesinde testinin 
içinden dışarı su sızar. Testi yüzünde oluşan buharlaşma 
nedeniyle testi içindeki su soğur. 

 

 

Karpuzu kesip güneş alan bir yere bıraktığımızda 
karpuzun içindeki su buharlaşırken karpuzun ısısını 
alarak buharlaşır ve karpuz soğur. 

 

 

Sıcak yaz günlerinde su ile yüzümüzü yıkadığımızda 
serinlemiş hissederiz. Çünkü su yümüzden buharlaşırken 
yüzümüzün ısısını alarak buharlaşır. 

 

 

Denizden çıkınca üşüme hissederiz. Bunun nedeni 
denizden çıkınca üzerimizde bulunan suyun vücut ısısını 
alarak buharlaşmasıdır. 

 

 

Buharlaşma sonucunda ortamda soğuma meydana 
gelir. 

 

 

 

ISINMA SOĞUMA EĞRİLERİ 

İçinde bir miktar buz bulunan bir kap buzla eriyip 

buharlaşıncaya kadar ısıtıldığında buzun moleküllerindeki 

değişim aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Erime: Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. 
Donma: Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesidir. 
Buharlaşma: Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale 
geçmesidir. 
Yoğuşma: Gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı hale 
geçmesidir. 
 Bir madde donma sıcaklığından küçük sıcaklıklarda katı, 

erime sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasındaki 

sıcaklıklarda sıvı, kaynama sıcaklığından yüksek 

sıcaklıklarda gaz halde bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Maddenin ısı ile etkileşimi 

14 

8 

 

Isınma Grafiği 

 

Yukarıdaki grafik suyun -20 C ile 120 C arasındaki 

sıcaklık değişimini göstermektedir. 

Su 0 0C de donar, 100 0C de kaynar. 

K noktasında su katı halde, 

K – L arasında Katı 

L noktasında katı 

L – M arasında Katı + sıvı halde, bu noktalar arasında hal 

değiştiriyor. Katı halden sıvı hale geçmektedir. Hal 

değiştirirken maddenin sıcaklığı değişmez sabit kalır.  

M noktasında sıvı 

M – N arasında sıvı 

N noktasında sıvı 

N – P arasında sıvı + gaz, bu noktalar arasında hal 

değiştiriyor. Sıvı halde gaz hale geçmektedir. 

P noktasında gaz haldedir. 

P – R arasında gaz haldedir. 

Suyun ısınma grafiğine bakarak -10 0C de katı, 50 0C de 

sıvı 110 0C de gaz olduğunu söyleyebilir. 

** su buharının sıcaklığı kaynayan suyun sıcaklığından 

daha yüksek olması nedeniyle su buharı yanığı daha 

derin olur ve yara daha geç iyileşir. 

** Kaynama, buharlaşmanın en fazla olduğu andır. 

Buharlaşma her sıcaklıkta olur. 

 

Eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları eşit olan sular K ve L 

kaplarındaki özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Sıcaklık – 

zaman grafikleri aşağıdaki gibi olur. 

 

Her iki kaptada su olduğundan her iki kaptaki su 100 C 

de kaynayacaktır. Ancak L kabına 2 kat ısı verildiği için 

daha önce kaynayacaktır. 
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Örnek: 

 

Yukarıdaki grafiğe göre; 

a) Aşağıdaki bölümlerdeki hal durumlarını yazınız? 

A: …………………………… 

B: ………………………….. 

C: ……………………………. 

D: ……………………………… 

E : ………………………………. 

 

b) Grafikteki bilgilere göre bu maddenin erime ve 

kaynama sıcaklıkları kaç derecedir? 

Erime Sıcaklığı: ……………………………… 

Kaynama Sıcaklığı: …………………………….. 

 

c) Grafikteki bilgilere göre, -120, 60 ve 90 0C deki 

hal durumları nasıldır? 

-120 : ……………………….. 

60 : ……………………………. 

90 : …………………………. 

 

Örnek: K ve L maddelerinin erime ve kaynama 

sıcaklıkları aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 Erime Sıcaklığı Kaynama Sıcaklığı 

K 20 90 

L - 10 50 

 

İlk sıcaklıkları – 20 C olan K ve L nin tabloda verilen 

bilgilere göre son sıcaklığı 100 C olana kadar 

ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiklerini çiziniz? 
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Soğuma grafikleri 

 

Yukarıdaki grafik su buharının soğuma grafiğidir. Grafiğe  
göre; 

 

A noktasında Gaz halde 

A – B arasında gaz + sıvı, hal değiştiriyor, gazdan sıvı 
hale geçmektedir. 

 

B noktasında sıvı haldedir. 

 

B – C arasında sıvı haldedir. 

 

D noktasında sıvı haldedir.. 

 

D – E arasında Sıvı + katı haldedir. Hal değiştiriyor. Sıvı 
halden katı hale geçmektedir. 

 

E noktasında katı haldedir. 

 

 
Madde ısınma grafiğinde dışarıdan ısı alır. 

Soğuma grafiğinde madde ortama ısı vermektedir.

 
 

 

Saf katı bir maddeye ısı verildiğinde maddedeki 
sıcaklıklar aşağıdaki tablodaki gibidir. 

zaman 0 2  4  6  8  10  12  14  16  18  20 

sıcaklık 10  15 20 20 20 25 30 35 35 35 40 

 

Tabloya göre katının erime sıcaklığı 20 0C, Kaynama 
sıcaklığı 35 0C dir. 

 

ISI ALIŞ VERİŞİ 

 

 
Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas 
ettirildiğinde titreşimi fazla olan A maddesinin tanecikleri, 
titreşimi yavaş olan B maddesinin taneciklerine çarpar ve 
B maddesinin taneciklerinin titreşimini arttırır. 

 

• Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas 

ettirilirse, sıcaklığı fazla olanın titreşimi azalır, 

soğuk olan maddenin taneciklerinin titreşimi 

artar. 

• Sıcak madde ile soğuk madde birbirine temas 

ettirildiğinde sıcak maddeden soğuk maddeye 

aktarılan enerjiye ısı denir. 
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• Sıcaklığı aynı olan maddeler arasında ısı 

alışverişi olmaz. Isı alışverişi sıcaklığı farklı olan 

maddeler arasında olur. 

• Isı alışverişinde sıcak olan madde ısı verir, soğuk 

olan madde ısıyı alır. Sıcak olanın sıcaklığı 

düşer, soğuk olanın sıcaklığı artar. İkisi de aynı 

sıcaklığa gelene kadar bu süreç  devam eder. 

 
A maddesinin sıcaklığı daha fazla olduğundan ısı 
verecektir, B maddesi de bu ısıyı alacaktır. 

 

 
Yandaki şekilde 
sıcaklıkları farklı A ve B 
kaplarında sular 
bulunmaktadır. B kabında 
bulunan suyun sıcaklığı 
10 oC, A kabında bulunan 
suyun sıcaklığı 50 oC dir. 
B kabındaki su A 
kabındaki sudan ısı 
alarak sıcaklığı artacaktır. 
Bu durum iki kaptaki 
suyun sıcaklığı eşit olana 

kadar devam edecektir. 

Sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 
 

 

 

 


