
ISI VE SICAKLIK 141

BÖLÜM 2

HÂL DEĞİŞİMİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN 
ÇÖZÜMLERİ

1.

 100 5003000

10

90 •

•

• • •
ısı (cal)

sıcaklık (°C)

 Gra fi ğe ba kıl dı ğın da madde erirken aldığı ısı,
  Q = 300 – 100
     = 200 cal dir.
 Maddenin erime ısısı 40 cal/g olduğuna göre kütlesi,
     Q = m.L
  200 = m.40 ⇒  m = 5 g
 olarak bulunur. I. yargı doğrudur.
 Sıvı hâldeki ısınma ısısı,
      Q = m.c.∆T
  (500–300) = 5.c.(90–10)
        200 = 5.c.80 ⇒  c = 0,5 cal/g.°C
 olur. II. yargı doğrudur.
 Maddenin erime sıcaklığı 10°C tır. III. yargı yanlıştır.

CEVAP C
2. 10 gram katı madde

175

45
25

48 1148 3500
ısı (cal)

sıcaklık (°C)

48 cal ısı aldığında 
sıcaklığı 25°C tan 
45°C a çıkmıştır. Bu 
durumda öz ısısı,

  Q = m.c.∆T

 48 = 10.c.(45 – 25)

 48 = 200.c ⇒ c = 0,24 cal/g.°C  olarak bulunur.

 I. yargı doğrudur.

 10 gram X erirken aldığı ısı,

  Q = 1148 – 48 = 1100 cal dir.

  1 gram ise 
10

1100  
= 110 cal olur.

 II. yargı doğrudur.

 X sıvısının öz ısısı,

                  Q = m.c.∆T

  3500 – 1148 = 10.c.(175 – 45)

             2352 = 1300.c ⇒ c ≅ 1,81 cal/g.°C

 olarak bulunur. III. yargı yanlıştır. CEVAP B

3. Ve ri len I. gra fi ğin son ara lı ğın da mad de nin ısı
sı ar tar ken sı cak lı ğı düş mek te dir. Mad de nin ısı sı 
ar tı rıldı ğın da sı cak lık azal ma ya ca ğın dan I. gra fik 
yan lış çi zil miş tir. II. gra fik te ısı art tı ğın da sı cak lık 
de ğiş me mek te dir. Bu du rum da mad de hâl de ğiş
ti ri yor ola bi lir. Öy ley se çi zi len gra fik doğ ru dur. II I. 
gra fik te ısı art tı ğın da sı cak lık da art mak ta dır. Bu 
du rum da çi zi len gra fik doğ ru dur.

CEVAP A
4. 

2Q 5Q3Q 4Q0

X

Y
T2

T1

To

ısı (cal)

sıcaklık (°C)

 X ve Y nin kütleleri eşit olduğundan aynı ısı 
verildiğinde X in sıcaklığı daha fazla artar. 

 I. yargı doğrudur.
 X erimeye başladığında Y katı hâldedir.
 II. yargı doğrudur.
 X in erime ısısı,
  QX = 4Q – 2Q = 2Q

  2Q = m . LeX  ⇒  LeX = 
m
Q2  

 Y nin erime ısısı,

  QY = 5Q – 3Q = 2Q

      2Q = m . LeY  ⇒  LeY = 
m
Q2  

 olur. Buna göre,
   LeX = LeY  olur.

 III. yargı doğrudur. 
CEVAP E

5. 

 

 

madde erime noktası(°C) kaynama noktası(°C)

K –30 120

L 10 80

M –20 100

N –5 70

 –20°C ta K maddesi sıvı, L maddesi katı, M madde
si katı veya sıvı, N maddesi ise katıdır.

 Buna göre, –20°C ta kesin sıvı olan madde K dir.
 CEVAP A

6. 20°C ile 30oC aralığında K katı, L sıvı M ise gazdır.
CEVAP D
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MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN 
ÇÖZÜMLERİ

1. 

 

110

zaman

sıcaklık (°C)

100

0

–20
Q1

Q2

Q3

Q4
Q5

 Her aralıktaki ısıları ayrı ayrı bulalım.

  Q1 = mb.cb.∆t = 20.
2
1 .(0 – (–20)) = 200 cal

  Q2 = m.Le = 20.80 = 1600 cal

  Q3 = m.csu.∆T = 20.1.(100 – 0) = 2000 cal

  Q4 = m.Lb = 20.540 = 10800 cal

  Q5 = m.c.∆T = 20.
2
1 .(110 – 100) = 100 cal

 Buzu buhar hâline getirmek için gereken toplam ısı,

   Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5

   = 200 + 1600 + 2000 + 10800 + 100

   = 14700 cal

   = 14,7 kcal bulunur.

CEVAP D

2.

 

100

0 zaman

–20
Q1

Q2

Q3

Q4

sıcaklık

 –20 °C taki buzu buhar hâline getirmek için buza 
şekildeki ısıların verilmesi gerekir.

 Q1 = m.cbuz.∆T1=10.0,5.(0–(–20)) = 100 cal

 Q2 = m.Lerime = 10.80  = 800 cal

 Q3 = m.csu.∆T3 = 10.1.(100 – 0) = 1000 cal

 Q4 = m.Lbuhar= 10.540 = 5400 cal

Buza verilen toplam ısı,

 Qverilen = Q1 + Q2 + Q3 + Q4

 = 100 + 800 + 1000 + 5400

 = 7300 cal

 = 7,3 kcal

CEVAP A

3.

 

T

zaman

sıcaklık (°C)

0

–20
Q1

Q2

Q3

 Q1 ve Q2 ısıları,

  Q1 = m1.c1.∆T1 = 10.(0,5).(0 – (–20) = 100 cal 

  Q2 = m.Le = 10.80 = 800 cal  olur.

 Buza verilen toplam ısı 1200 cal olduğuna göre 

Q3 ısısı, 

  Q1 + Q2 + Q3  = 1200

  100 + 800 + Q3 = 1200 

  Q3 = 300 cal  bulunur.

 Bu kadar ısı ile  10 g suyun sıcaklığı, 

  Q3 = m.c.∆T

  300 = 10.1.(T – 0)

  300 = 10.T  ⇒  T = 30 °C  olur.

CEVAP C

4. 

 

ısı(cal)

sıcaklık (°C)

80

sıvı

sıvı+katı

katı
0

Q1

Q2

 Sıvının tamamen donana kadar dış ortama verdiği 

toplam ısı,

  Qtop = Q1 + Q2

  = m.c.∆T + m.Ld

  = 10.2.80 + 10. 100

  = 1600 + 1000 

  = 2600 cal 

  = 2,6 kcal  olur.

CEVAP D
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5.

 

90

T

0

–10

Q1

Q4

Q3
Q2

ısı(cal)

sıcaklık (°C)

 Verilen ısı, alınan ısıya eşit olacağına göre karışı
mın son sıcaklığı T,

 Qverilen = Qalınan

 Q1 = Q2+ Q3 + Q4

       m.1.(90–T) = m.
2
1 .10 + 80.m + m.1.(T – 0)

 90 – T = 5 + 80 + T

 5 = 2T ⇒ T = 
2

5  °C olur.
CEVAP B

6.

0

–20

T

100 Qverilen

Q3

Q2
Q1

ısı

sıcaklık

 Verilen ısı, alınan ısıya eşit olduğuna göre, ısıl 
denge sağlandığında sıcaklık T,

 Qverilen = Qalınan

 m1.c.∆T = m2.cbuz.∆T1+ m2.Le+ m2.csu.∆T2

       90.1.(100–T) = 10.
2
1 .(0– (–20)+10.80+10.1.(T–0)

 9000 – 90T = 100 + 800 + 10T
 100T = 8100
  T = 81 °C  olur.

CEVAP E

7. Su 70°C den T°C a sıcaklık

zaman

70

0•

•

–20• Q1

Q2

T•
• •

Q3

 
ge lin ce ye ka dar ver
di ği ısı Q,

  Q = m.c.∆T 

  = 15.1.(70 –T) dir.

 Buz –20°C tan 0°C a 
gelinceye kadar aldı
ğı ısı enerjisi Q1,

      Q1 = m.cbuz.∆T = 10.
2
1 .20 = 100 cal  dir.

 Buz tamamen eriyinceye kadar aldığı ısı Q2,

        Q2 = m.Lerime = 10.80 = 800 cal  dir.
 0°C taki 10 g suyun T sıcaklığına gelinceye kadar 

aldığı ısı Q3,
        Q3 = m.c.∆T = 10.1.T cal = 10T cal 
  Qverilen = Qalınan

  Qverilen = Q1 + Q2 + Q3

  15(70 – T) = 100 + 800 + 10T
  T = 6°C  olur.

CEVAP C

8. Bu tür so ru lar çö zü lür ken ön ce lik le bu zun ta ma men 
eri yip eri me di ği kont rol edi lir. Bu zun ta ma men eri
ye bil me si için al ma sı ge re ken ısı,

  Qe ri me = m.Lerime = 10.80 = 800 cal

 Su yun ve re bi le ce ği mak si mum ısı,

  Qve ri len = m.c.∆T = 80.1.(40 – 0) = 3200 cal

 olur. Qve ri len > Qe ri me ol du ğun dan buz ta ma men erir. 

 3200 cal ısı ener ji si nin 800 cal lik kıs mı bu zu eri
tir. Ge ri ye ka lan 3200 – 800 = 2400 cal ener jisi 
0 °C taki 80 + 10 = 90 gram su yun sı cak lı ğı nı ar tı rır.

   Q = m.c.∆T

   2400 = 90.1.(T – 0)

   2400 = 90T ⇒ T = 
3
80  °C  olur.

CEVAP B
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MODEL SORU - 3 TEKİ SORULARIN 
ÇÖZÜMLERİ

1. Suyun aldığı ısı,

  Q = msu.csu.∆Tsu

   = 200.1.40

   = 8000 cal

 Bu ısının 0°C ta eritebileceği buz miktarı,

      Q = mbuz.Lerime

 8000 = mbuz.80 ⇒ mbuz = 100 g olur.
CEVAP D

2. 0°C deki suyun içine –10°C deki buz konursa suyun 
bir kısmı donar, buzun kütlesi artar. Son sıcaklık 
0°C olur.

 II. yargı doğru, I. ve III. yargılar yanlıştır.

 CEVAP B

3. 20°C deki 50 g suyun 0°C a ula şın ca ya ka dar ve
re ce ği ısı,

  Qverilen = m.c.∆T

  = 50.1.20

  = 1000 cal  dir.

 –10°C deki 40 g buzun 0°C a ula şın ca ya ka dar 
ala ca ğı ısı Q1,

  Q1 = mbuz.cbuz.∆T

  = 40.
2
1 .10

  = 200 cal  dir.

 Geriye kalan 1000 – 200 = 800 cal lik ısı bu zu eri
tir. Bu ısının eritebileceği buz miktarı,

  800 = m.Le

  800 = m.80

  m = 10 g dır.

 Son durumda kaptaki su ve buz miktarları,

   mbuz = 40 – 10 = 30 g

    msu = 50 + 10 = 60 g  olur.

CE VAP D

4. Bu tür sorular çözülürken öncelikle buzun tamamen 
eriyip erimediği test edilir. Buzun tamamen erimesi 
için alması gereken ısı miktarı,

  Qbuz = mbuz.cbuz.∆t + mbuz.Le

  = 4m.0,5.(0 – (–40)) + 4m.80
  = 80 m + 320 m
  = 400 m cal ısı gerekir.

 Suyun verebileceği maksimum ısı,
  Qverilen = msu.c.∆T = 3m.1.(80 – 0) = 240m
 Qve ri len < Qbuz ol du ğun dan bu zun ta ma mı eri mez. 

Bu du rum da önce bu zun sı cak lı ğı nı 0 °C a ge tir
mek için ve ril me si ge re ken ısı,

 Q1 = m1.c1.∆T1 = 4m.
2
1 .(0 – (–40)) = 80 m

 olur. Ka lan 240 m – 80 m = 160 m lik ısı ile eriyebi
lecek buz miktarı mı,

  Qve ri len = Qe ri me

  160m = mı.Le

  160m = mı.80 ⇒ mı = 2m olur. 
 Bu du rum da kap ta ki 4m gramlık bu zun 2m gramı 

erir. Son durumda kap ta, 0°C de 2m gram buz, 5m 
gram su vardır.

CEVAP D

5. Buzu eritmek için ge

0°C

10 gram
buz

rekli olan ısı enerjisi,

  Q = m.L 

     = 10.80 

     = 800 cal olur.

 I. 80°C taki 5 gram suyun verebileceği ısı miktarı,

  Q1 = m.c.∆T = 5.1 (80–0) = 400 cal  olur.

 II. 40°C taki 20 gram suyun verebileceği ısı miktarı,

  Q2 = m.c.∆T = 20.1.(40–0) = 800 cal  olur.

 III. 50°C taki 20 gram suyun ısı miktarı,

  Q3 = m.c.∆T = 20.1.(50–0) = 1000 cal  olur.

 Q2 = Q  ve  Q3 > Q  olduğundan bu ısı enerjilerine 
sahip sular buzu tamamen eritir.

 Buna göre II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır.

CEVAP E

6. K eri me sı cak lı ğın da ol du ğu ve küt le si nin ya rı sı 
eri di ği ne gö re ilk du rum da L nin sı cak lı ğı K nin kin
den bü yük tür (TL > TK).

 L nin sı cak lı ğı aza lır ken K nin sı cak lı ğı de ğiş me
miş tir. I. yar gı yan lış tır. II. yar gı doğ ru dur.

 K ile L nin sı cak lık la rı nın de ğiş me me si için ilk sı
cak lık la rı nın eşit ol ma sı ge re kir di. Bu du rum da da 
eri me ola yı ol maz dı. II I. yar gı yan lış tır.

CE VAP B
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7. Bu zun ve su yun sı cak lı ğı 0°C olur sa bu zun küt le si 
de ğiş mez. 

 I. yargı doğ ru dur.

 Bu zun sı cak lı ğı 0°C nin al tın da, su ise 0°C olur sa 
su don ma ya baş lar ve kap ta ki buzun küt le si ar tar. 
II. yargı yan lış tır.

 Buz 0°C nin al tın da, su 0°C nin üze rin de olur sa 
iki mad de den ge sı cak lı ğı na ula şın ca ya ka dar ısı 
alış ve ri şi olur. Buz 0°C ye ulaş tı ğı an da su da 0°C ye 
ula şır sa kap ta ki bu zun küt le si de ğiş mez. 

 II I. yargı doğ ru dur.

CE VAP D

8. Buz ile su ka rış tı rı lı yor ve bir sü re son ra su yun küt
le si ar tı yorsa baş lan gıç ta su ile bu zun küt le le ri eşit 
ola bi lir.

 I. yar gı doğ ru dur.

 Suyun ilk sıcaklığı 0°C nin üstünde, bu zun ilk sı
cak lı ğı 0°C nin al tın da dır. Çün kü eri me he men 
ol ma mış tır.  

 II. yar gı doğ ru dur.

 Buz 0°C de erir ken su yun küt le si ar tar. 

 II I. yar gı doğ ru dur.

CE VAP E

9. Suyun sıcaklığı 0°C ye düşünceye kadar erittiği 

buzun kütlesi,

  mbuz.cbuz.DTbuz + mı.Le = msu.csu.DTsu

  160.0,5.10 + mı.80 = 200.1.40

  800 + 80mı = 8000

  80mı = 7200

  mı = 90 g

 Isıl denge sağlandığında kapta,

  msu = 200 + 90 = 290 g

  mbuz = 160 – 90 = 70 g olur.

CEVAP A

10. 80°C taki m gram su 0°C a gelinceye kadar,

  Q = m.c.∆T

  = m.1.(80 – 0)

  = 80 m ısı verir.

 Le ri me = 80 cal/g ol du ğu na gö re bu ısı m gram buz 
eri tir. Bu durumda, baş lan gıç ta ki bu zun küt le si m 
gram ve ya m gram dan da ha faz la ola bi lir. 

 I. yar gı için kesin birşey söylenemez.

 Baş lan gıç ta buz m gram olur sa ta ma mı eri miş tir 
di ye bi li riz. 

 II. yar gı için kesin birşey söylenemez.

 Den ge sı cak lı ğı 0°C olur. Çün kü su, 80 m cal ısı 
ve re rek m gram bu zu erit miş tir.

 III. yargı doğrudur.
CE VAP C

11. Su yun sı cak lı ğı  0°C ye dü şün ce ye ka dar bu zun 
sı cak lı ğı  0 °C ye yük se lir ve bir mik ta rı erir. 

 Isıl denge sağlandığında, kapta 0 °C de su  buz 
karışımı vardır. 

 I. yargı yanlış, II. ve III. yargılar doğrudur. 
CEVAP E

12. 80°C deki m2 gram suyun 0°C ye ge lin ce ye ka dar 
ver di ği ısı ener ji si,

  Q = m2.c.80

  = m2.80 cal

 80 m2 cal lik ısı, m gram bu zu eri tir. 

  Q = m.80

  80 m2 = m.80

  m = m2  olur.

 Bu zun ka lan küt le si m1 – m olur. Kap ta ka lan buz 
ile su ara sın da ki iliş ki,

  mbuz= 2msu 

  m1 – m = 2(m + m2)

  m1 – m2 = 2(m2 + m2)

  m1 = 5 m2  

               
m

m
5

2

1

=   olur.

CE VAP A
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MODEL SORU - 4 TEKİ SORULARIN 
ÇÖZÜMLERİ

1. 
kütle(g)

zaman(s)
0 t1 t2 t3

m2

m1

 

 Grafiğe baktığımızda, suya buz konduktan t1 
saniye sonra suyun kütlesi azalıyor. Bu durumda 
(0  t1) aralığında su ısı vermiş, buz ısı almıştır. 
Buzun sıcaklığı 0°C nin altında, suyunki ise 0°C ın 
üstündedir. (t1  t2) aralığında su donduğundan ısı 
vermiştir. Buz bu ısıyı almıştır. Bu aralıkta da bu
zun sıcaklığı 0°C nin altındadır. (t2  t3) aralığında 
ısıl denge 0°C de sağlanmıştır. 

 I., II. ve III. yargılar doğrudur. 

CEVAP E

2. K aralığında buzun kütlesi

zaman
•

•

•

•0

2m

m

K L M

••
t1 t3t2

 Suyun sıcaklığı 
0°C nin üstünde, 
buzun sıcaklığı 
0°C nin altında
dır. Buzun sıcak
lığı yükselirken, 
suyun sıcaklığı 
azalmaktadır.

 L aralığında

 Suyun sıcaklığı 0°C nin üstünde, buz hâl değiştirdi
ğinden sıcaklığı 0°C dir. Suyun sıcaklığı azalmak
ta, buzun sıcaklığı değişmemektedir.

 M aralığında

 Isıl denge sağlandığından, kapta 0°C de subuz 
karışımı vardır. Suyun ve buzun sıcaklığı sabittir.

CEVAP C

3. Buz suyun içine

2t

zaman

suyun kütlesi 

t0

2m

m

 
atıldığında suyun 
kütlesi azaldığına 
göre su donmaya  
başlamıştır. Suyun 
sıcaklığı 0°C dir. 
Buz ısı almıştır, 
sıcaklığı 0 oC nin 
altındadır. (t2t) aralığında suyun kütlesi değiş
mediğinden ısıl denge kurulmuştur. Kapta buzsu 
karışımı vardır. Kütle için kesin birşey söylenemez. 
Buna göre I ve II yargıları doğrudur. CEVAP D

4. 
buzun kütlesi

zaman

3m

2t0 t

m

3t

III III

 Isıl dengenin sağlandığı III. zaman aralığında hem 
suyun hem de buzun sıcaklığı 0°C dir.

CEVAP C

5. 

m2

buzun kütlesi 

zaman

m1

0 3t2tt

 (0t) aralığında              
 Suyun sıaklığı 0 °C nin üstünde, buzun sıcaklığı 

0 °C nin altındadır. Buzun sıcaklığı yükselirken, 
suyun sıcaklığı azalmaktadır. 

 (t2t) aralığında
 Su hâl değiştirdiğinden sıcaklığı 0 °C dir. 

 (2t3t) aralığında
 Isıl denge sağladığından, kapta 0 °C ta su  buz 

karışımı vardır. 
CEVAP E

6. (0t1) aralığında; su
buzun kütlesi

zaman

3m

0 t1

m

t2 t3

yun sıcaklığı 0°C nin 
üstünde, buzun sı
caklığı 0°C nin al
tındadır. Buzun sı
caklığı yükselirken 
suyun sıcaklığı azal 
maktadır. I. yargı 
yanlıştır.

 (t1t2) aralığında; suyun sıcaklığı 0°C nin üstünde, 
buz hâl değiştirdiğinden sıcaklığı 0°C dir. Suyun 
sıcaklığı azalmakta, buzun sıcaklığı değişmemek
tedir. Buzun 2m gramı erimiştir. II. yargı doğrudur.

 (t2t3) aralığında; ısıl denge sağlandığından kapta 
0°C de subuz karışımı vardır. Karışımda 5m gram 
su ve m gram buz bulunmaktadır. III. yargı yanlıştır.

 CEVAP B
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1.

 

I III

IVII

K katısı

K sıvısı
K gazı

V

 I: Erime  II: Donma 

 III: Kaynama  IV: Yoğunlaşma 

 V: Süblimleşme

 olur. Buna göre, ΙΙΙ. hâl değişimi yanlış verilmiştir.

CEVAP A

2. Alınan ısı verilen ısıya eşit olacağından,

  Qalınan = Qverilen 

  mK . cK . ∆TK = mX . cX . ∆TX 

  CK . 10 = CX . 30
  CK = 3CX  tir. 

 Cis min ve sı vı nın küt lesi için ke sin bir şey söy
le ne mez. I. yargı için kesin birşey söylenemez.
II. yargı kesinlikle doğrudur.

 Cismin ve sıvının ısı enerjisi hakkında kesin birşey 

söylenemez.

 Buna göre, III. yargı yanlıştır.
CEVAP B

3. Su yun üze ri de ki ba sınç aza lın ca su yun don ma 
sı cak lı ğı 0°C tan bü yük, kay na ma sı cak lı ğı 100°C 
tan dü şük olur. I ve II. yar gı lar doğ ru, II I. yar gı yan
lış tır.

CE VAP D

4. 

 

madde erime sıcaklığı(°C) kaynama sıcaklığı(°C)

K –71 60

L –122 –10

M –20 120

 –30 °C  ile 25 °C aralığında  ________________________

 K : Sıvı hâldedir. 

 L : –30 °C den  –10 °C ye kadar sıvı hâldedir. 
–10 °C nin üstünde gaz hâlindedir.  L hâl 
değişimine uğrar. 

 M : –30 °C den –20 °C ye kadar katı hâldedir. 
   –20 °C de katı hâlden sıvı hâle geçer. 
   –20 °C  ile  +25 °C aralığında sıvı hâldedir. 
   M hâl değişimine uğrar. 

CEVAP E

5. Sı vı hâl de ki al kol bu har la şır ken çev re sin den ısı 
ener ji si alır.

 I. yargı doğ ru dur.

 Cam kap al tın da ki su mo le kül le ri do nar ken çev re
si ne (al ko le) ısı ener ji si ve rir. 

 II. yargı doğ ru dur.

 Su do nar ken hac mi bü yür. Ayrıca yapılan deney 
hacim değişimi hakkında bilgi vermemektedir.

 II I. yargı yan lış tır.

CE VAP C

6. Bu har hâlin de ki naf ta linin yo ğun lu ğu ha va nın
kin den bü yük tür. Bun dan do la yı naf ta lin bu ha rı 
ha va da ye re doğ ru çök me ye baş lar. Ka tı naf ta lin 
yük sek bir ye re bı ra kı lır sa ye re doğ ru ha re ket 
eden naf ta lin bu ha rı do la bın her ye rin de et ki li 
olur. Bera’nın söy le di ği doğ ru , Elif ve Yusuf’un 
söyledikleri yanlıştır.

CE VAP D

7. Buzun erimesi için gerekli ısı,
  Q1 = m.c.∆T + m.Le

  = 10.
2
1 .(0 – (–20)) + 10.80

  = 900 cal
 80 °C taki su, ısısının hepsini verip 0°C ta su olsa,
       Q2  = m.c.∆T = 90.1.(800) = 7200 cal
 Q2  > Q1 olduğundan buz tamamen erir.
 Kalan ısı 90 + 10 = 100 gram suyun sıcaklığını 

artırmak için kullanılır.
  Q1 = m.c.∆T
  7200 – 900 = 100.1.(T – 0)
  6300 = 100.T ⇒ T = 63°C  olur.

CEVAP E

ÇÖZÜMLER
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8. Maddeler hâl değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. 

 K hâl değiştirirken ısı verdiğine göre, donma 
sıcaklığında bir sıvı olabilir. 

 I. yargı yanlıştır. III. yargı doğru olabilir. 

 L hâl değiştirirken ısı aldığına göre, erime 
sıcaklığında bir katı olabilir. 

 II. yargı doğrudur. 
CEVAP E

9. 

0

sıcaklık(°C)

zaman
(dk)K L M N

 K aralığında buz ısınıyor. L aralığında buz eriyor. 

M aralığında su ısınıyor. N aralığında su kaynıyor. 
  I. yargı doğrudur. 
  Lerime < Lbuharlaşma olduğundan, L zaman aralığı 

N zaman aralığından küçüktür. 

  II. yargı doğrudur. 

 K ve M  zaman aralıklarında grafiğin 
e¤im
1  i öz 

ısıyı verir. 

 csu > cbuz olduğundan, K zaman aralığında grafiğin 

eğimi,  M zaman aralığındaki eğimden büyüktür. 

  III. yargı yanlıştır. 

CEVAP B

10. Verilen ısı, alınan ısıya eşit olduğuna göre karışım
daki buz miktarı, 

  Qverilen = Qalınan

  5200 = mbuz.Le + msu.csu.∆T

  5200 = mbuz.80 + 100.1.40

  1200 = mbuz.80 ⇒ mbuz = 15 g olur.

CEVAP A

11.

 

buzun kütlesi

zaman

m2

m1

0 t1
• t2 t3

•• •

•

•

I I I III

 I. za man ara lı ğın da bu zun küt le si de ğiş mi yor. 
Bu zun sı cak lı ğı 0°C nin al tın da , su yun sı cak lı ğı 
0°C nin üze rin de dir. 

 II. za man ara lı ğın da buz eri di ği ne gö re, bu zun 
sı cak lı ğı 0°C dir. Su yun sı cak lı ğı ise 0°C nin üze
rin de dir.

 II I. za man ara lı ğın da su ve buz 0°C dir.

CE VAP B

12. sıcaklık

zaman

T

t 2t0

X

sıcaklık

zaman

T

2t 3t0

Y

Şekil-I Şekil-II

 

X kabındaki buz t saniyede, 

 Y kabındaki buz 2t saniyede   erimiştir. 

 Bu durumda t = 0 anında Y kabındaki buzun kütlesi 
X kabındaki buzun iki katıdır. 

  I. yargı doğrudur.

 X ve Y kaplarındaki suların sıcaklığı ∆t = t zamanda 
T kadar artmıştır. Bu durumda 2t anında su kütle
leri eşittir.

 II. yargı doğrudur.

 Kaplardaki su ile buz kütleleri için kesin birşey söy
lenemez.

 III. yargıda kesinlik yoktur.
CEVAP C
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1. Su yun bu za dö nüş me si için ve ri len top lam ısı; 
0°C de su hâli ne ge çer ken ver di ği ısı Q1 , 0°C de 
buz hâli ne ge çer ken ver di ği ısı Q2  ve 0°C de buz 
hâlinden –10°C de buz hâli ne ge çer ken ver di ği ısı 
Q3 top la mı na eşit tir. Bu ısı lar;

  Q1 = m . c . ∆T

       = 20 . 1 . (50 – 0)

      = 1000 cal

  Q2 = m . Lbuz 

     = 20 . 80

     = 1600 cal

  Q3 = m . c . ∆T

       = 20 . 0,5 . [0 – (–20)]

      = 200 cal

 olur. Bu durumda verilen top lam ısı ,

  Qverilen = Q1 + Q2 + Q3 

  = 1000 + 1600+200 

  = 2800 cal 

       = 2,8 kcal olur.

CEVAP D

2. Isı tı cı nın gü cü nün ar tı rıl ma sı mad de nin eri me 
sı cak lı ğı nı de ğiş tir mez.

 I. ve II I. yar gılar yan lış tır.

 Mad de nin eri me sı cak lı ğı na ulaş ma sü re si t1 kı sa lır. 

 II. yar gı doğ ru dur.

CE VAP B

3. Maddenin katı hâl sıcaklık(°C)

ısı
(cal)Q1

T2

T1

0

i

a

Q2

 deki ısı sığası, 

 Ckatı = αtan
1  dır.

 Maddenin sıvı 
 hâldeki ısı sığası,

 Csıvı = tan
1
i

 dır.

 tanθ > tanα  

 olduğundan,  Ckatı > Csıvı  dır. 

 Bu durumda II. yargı doğrudur. 

   m . ckatı > m . csıvı  

       ckatı > csıvı 

 olduğundan I. yargı doğrudur. 

 Maddenin erime ısısı, 

       –
.L

m
Q Q

dire
2 1=

  III. yargı da doğrudur. 
CEVAP E

4. Su yun sı cak lı ğı nı 10°C tan 70°C a çı kar mak için 
ge re ken ısı mik ta rı; 

  Q = m.c.∆T 

      = m.c.(T2 – T1) 

    = 4000.1.(70 – 10) 

      = 240000 cal dir.

 Bu ısı mik ta rı nın eri te bi le ce ği bu zun küt le si,

                 Q = m.L 

 240000 = m.80 ⇒ m = 3000 gram = 3 kg ola rak 
bu lu nur. 

CE VAP A

5. –5°C ile 20°C ara sın da; K mad de si gaz hâlin de 
olur. L mad de si sı vı, M de ka tı hâl de ola bi lir.

CE VAP B

6. Ba sınç ar tın ca bu zun eri me sı cak lı ğı aza lır. 

 I. yar gı doğ ru dur.

 Ba sınç ar tın ca su yun don ma nok ta sı düşer, bu zun 
eri me sı cak lı ğı aza lır. 

 II. ve II I. yar gı lar yan lış tır.

 Ağır lık sa bit kal dık ça te mas yü ze yi aza lın ca ba sınç 
ar tar.

 IV. yar gı doğ ru dur.

CE VAP D

ÇÖZÜMLER
Test

2Hâl Değişimi
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7. Hâl değişimi olmadan ısıl denge sağlandığında,  ______________________________________

 Ci sim ler den iki si nin sı cak lı ğı aza lır ken di ğe ri nin 
sı cak lı ğı ar ta bi lir. 

   Qalınan = Qverilen 

   Q1 = Q2 + Q3 

  I. yargı doğru olabilir. 

 Ci sim ler den bi ri nin sı cak lı ğı son sı cak lı ğa eşit ola
bi lir. Bu du rum da bu cis min sı cak lı ğı de ğiş mez. 

  II. yargı doğru olabilir. 

 Ci sim ler den iki si nin sı cak lı ğı artarken di ğe ri nin 
sı cak lı ğı azalabilir. 

   Qalınan = Qverilen 

   Q1 + Q2 = Q3 

 III. yargı doğru olabilir. 

CEVAP E

8. I. durumda:             sıcaklık(°C)

ısı
(cal)

2T

T

0 Q 3Q

               __________
 Katı ısınırken:  ___________
  Q = m . c . T
 Katı erirken:  __________
  2Q = m . Le 
  Qt = Q + 2Q = 3Q  

 II. durumda:              __________
 Katı ısınırken:  ___________
  Q1 = 2m . c . 2T = 4Q
 Katı erirken:  __________
  Q2 = 2m . Le = 4Q 
 Qt  = 4Q + 4Q = 8Q   olur. CEVAP A

9. Kap ta ki su küt le si m gram da 2m gram ol du ğu na 
gö re, m gram buz eri miş tir. 

 I. yar gı doğ ru dur.

 (0t1) za man ara lı ğın da bu zun sı cak lı ğı 0°C, su yun 
sı cak lı ğı 0°C den bü yük tür. 

 II. yar gı doğ ru dur.

 t2 anın da su yun sı cak lı ğı 0°C ve ya 0°C den da ha 
bü yük ola bi lir. 

 III. yar gı için kesin birşey söylenemez.

CE VAP C

10.

 

ısıyı ileten bölme

X
sıvısı

Y
katısı

ısı iletmeyen kap

 Y ka tı sı nın sı cak lı ğı X sı vı sı nın sı cak lı ğın dan 
bü yük tür. Bu na gö re; X sı vı sı ısı alır, Y ka tı sı ısı 
ve rir. 

 X sı vı sı nın ka tı laş ma sı için ısı ver me si ge re kir. 
Oysa X sıvısı ısı almaktadır.

 I. yar gı yan lış tır.

 X sı vı sı nın sı cak lı ğı ar ta bi lir. 

 II. yar gı doğ ru dur.

 Y ka tı sı ısı ver di ği için eri me si müm kün de ğil dir.

 II I. yar gı yan lış tır.

CE VAP B

11. TK > TL ve L nin sı cak lı ğı de ğiş me di ği ne gö re L hâl 
de ği şi mi sı cak lı ğın da dır.

 L mad de si eri me sı cak lı ğın da bir ka tı ola bi lir. 

 I. yar gı doğ ru dur.

 L mad de si kay na ma sı cak lı ğın da bir sı vı ola bi lir. 

 II. yar gı doğ ru dur.

 L mad de si yo ğun laş ma sı cak lı ğın da bir gaz ola
maz. 

 II I. yar gı yan lış tır.

CE VAP C

12. (0t1) za man ara lı ğın da sı vı küt le si azal dı ğı na gö re 
sı vı hâl değiştirmektedir. Bu durumda sı vı sı cak lı ğı 
sa bit ka lır. 

 I. yar gı doğ ru dur.

 (t1t2) za man ara lı ğın da ısı alan mad de nin küt le si 
sa bittir, sı cak lı ğı art mak ta dır. 

 II. yar gı doğ ru dur.

 Bu mad de bir ka rı şım dır. (0t1) za man ara lı ğın da 
ka rı şım da ki mad de ler den bi ri kay na mak ta dır.

 III. yar gı da doğ ru dur.

CEVAP E


