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1 Selda, elindeki dondurma ile güneşli bir günde dolaşırken dondurmanın hızlı eridiğini gözlemlemiştir. 
Bu nedenle dondurmanın erimesine etki eden koşulları belirlemek amacıyla bir etkinlik yapmıştır.
1. İlk durumda bir dondurma alıp güneş gören bir yere bırakmış ve erimesi için geçen süreyi 

hesaplamıştır,
2. İkinci durumda ise özdeş bir dondurmayı güneşin olmadığı gece saatlerinde aynı yere bırakarak 

erimesi için geçen süreyi hesaplamıştır.
Etkinlik sonucunda da dondurmanın erimesi için geçen süreleri tabloya not etmiştir.

Gündüz Gece
Erime süresi 5 dakika 35 dakika

Selda, bu etkinliğin sonunda dondurmaların erime süresinin farklı olması ile ilgili bir rapor 
yazmak istediğine göre yazacağı rapor seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi olabilir?

A) Birinci durumda dondurma güneşten daha fazla ısı enerjisi almıştır. Bu nedenle erime süresi 
kısa olmuştur fakat gece vakti aldığı ısı az olduğu için erime süresi daha uzun olmuştur.

B) Birinci durumda dondurma dışarıya daha fazla ısı enerjisi vermiştir böylece çabuk erimiştir. 
Fakat ikinci durumda dışarı verdiği ısı az olduğundan erime süresi uzun olmuştur.

C) Gündüz dondurma güneşten çok fazla sıcaklık almıştır bu durum dondurmanın kısa sürede 
erimesine neden olmuştur. Fakat gece vakti aldığı sıcaklık az olduğundan geç erimiştir.

D) Gündüz vaktinde dondurmanın erimesi havanın az rüzgârlı olmasından kaynaklanmaktadır fakat 
gece fazla rüzgârlı olduğundan erime uzun sürmüştür.
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Tkaynama

Terime

1. 
Arar

lık
3. 

Ara
rlı

k

5. 
Ara

rlı
k

2. Ararlık

4. Ararlık

Sıcaklık T (⁰C)

1. Katı

2. Erime
3. Sıvı

5. Gaz

Isı Q (J)

4. Kaynama

Saf bir maddeye ısı verildiğinde 
maddenin sıcaklığının nasıl değiştiğini 
ve hangi sıcaklık değerlerinde hâl 
değişimi olduğu yandaki grafikte 
gösteriliyor.

Buna göre grafik incelendiğinde aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 1. aralıkta saf madde ısı alarak erimiştir.

B) 2. aralığın başında saf madde tamamen sıvıdır.

C) 3. aralıkta saf madde hâl değiştirmiştir.

D) 4. aralıkta saf madde hâl değiştirmiştir.

3

 Ayşe, katı bir maddeyi 70 
dakika boyunca ısıtarak 
maddenin sıcaklık 
değişimlerini not ediyor. 
Etkinlik sonunda ise elde ettiği 
verileri bir grafiğe geçirerek 
yandaki şekilde verilen grafiği 
elde ediyor.

Ayşe’nin hazırladığı bu grafikten yola çıkılarak seçeneklerde verilen hangi soruya cevap 
bulamayız?

A) Bu madde hangi sıcaklık aralığında sadece katı haldedir?

B) Bu madde hangi sıcaklıkta kaynamaya başlamıştır?

C) 75 0C sıcaklıkta bu madde hangi hâlde bulunuyordu?

D) 60. dakikada bu madde hangi hâlde bulunuyordu?
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Elif saf su buharını soğutarak şekil 1’deki grafiği elde ederken, saf buz parçasını ısıttığında ise şekil 
2’deki grafiği elde etmiştir.

Elif’in yaptığı deneyin sonuç grafiklerine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Aynı cins maddelerin yoğuşma noktaları ile kaynama noktaları birbirine eşittir.

B) Aynı cins saf maddeler hangi sıcaklıkta eriyorsa aynı sıcaklıkta da donar.

C) Saf maddeler hâl değiştirirken iki farklı hâlin karışımında oluşabilirler.

D) Aynı cins farklı miktardaki saf maddelerin hâl değişim süreleri eşittir. 

5 ISI İLE SICAKLIK ARASINDAKİ FARKLAR
ÖNCÜLLER ISI ÖNCÜLLER SICAKLIK

1 Isı bir enerji çeşididir. 2 Sıcaklık Bir ölçümdür.
3 Isı termometre ile ölçülür. 4 Sıcaklık kalorimetre kabı ile 

ölçülür.
5 Isı birimi  kalori (cal) veya 

Joule’dur.
6 Sıcaklık birimi ise derecedir.

7 Isı madde miktarına bağlı 
değildir.

8 Sıcaklık madde miktarına 
bağlıdır.

Tuba Öğretmen tahtaya ısı ve sıcaklık arasındaki farkları yazarken bilerek bazı özellikleri yanlış 
yazmıştır.

Sınıftaki öğrencilerden hangisi öğretmenin yanlış yazdığı özellik numaralarını doğru tespit 
etmiştir?

A) Ecrin: 3, 4, 7, 8 B) Nehir: 1, 2, 3, 4

C) Taha: 5, 6, 7, 8 D) Eymen: 1, 2, 7, 8
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6 Zaman 
(dk)

Sıcaklık (0C)
A B C

Başlangıç 20 20 20
10 25 27 21
20 30 34 22
30 35 41 23

        

Öğretmen, ısı ve sıcaklık arasındaki farkları işlemek amacıyla sınıfa aynı miktarda üç sıvı getiriyor 
ve etkinliğe başlamadan önce bunların ilk sıcaklıklarını termometre yardımı ile ölçerek tabloya not 
ediyor. Ardından bu sıvıları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttıktan sonra belirli aralıklarla sıcaklıklarını 
ölçerek tabloya ekliyor. Böylece verilen tabloyu oluşturuyor. Etkinlik sonucunda ise öğrencilerinden 
tabloya bakarak ısı ve sıcaklık ile ilgili yorumlarda bulunmasını istiyor.

Öğrenciler seçeneklerde verilen hangi yorumu yaparsa konuyu doğru açıklamış olur?

A) Sıvıların ilk sıcaklıklarının eşit olması bu sıvıların aynı maddeler olduğunu göstermektedir ayrıca 
etkinlik sonucunda üç sıvı da eşit miktarda ısı almıştır.

B) Sıvılar eşit sürede farklı miktarda ısı enerjisi aldıkları için sıcaklık değişimleri farklı olmuştur bu 
nedenle bu sıvıların farklı maddeler oldukları söylenebilir.

C) Bu maddeler aynı miktarda ısı enerjisi almışlardır fakat sıcaklık değişimlerinin farklı olması bu 
sıvıların farklı maddeler olduklarını göstermektedir.

D) Aynı ortamda bulunan üç sıvı özdeş ısıtıcılarla ile eşit süre ısıtıldıkları için bu üç sıvının aynı 
maddeler oldukları söylenebilir

7 Madde Sıcaklık 
K 65 ⁰C
L 25 ⁰C
M 65 ⁰C
N 25 ⁰C
T 65 ⁰C

 Eşit kütle ve eşit hacimdeki K, L, M, N, T maddelerinin ilk sıcaklıkları 
yandaki tabloda verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri arasında ısı alışverişi gerçekleşir?

A) M ve T B) K ve L C) L ve N D) K ve M
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I. ve II. kaplardaki eşit miktarlardaki 
farklı sıcaklıktaki sıvıları III. kaba 
boşalttığımızda III. kabın sıcaklığı  
20 0C olmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) II. kaptaki sıvıdan I. kaptaki sıvıya ısı aktarılmıştır.

B) I. kaptaki sıvıdan II. kaptaki sıvıya sıcaklık aktarılmıştır.

C) II. kaptaki sıvının sıcaklığı 10 santigrat derecedir.

D) II. kaptaki sıvının sıcaklığı 20 santigrat derecedir.

9

 Birbiri içinde karışabilen ve ilk sıcaklıkları farklı olan A 
ve B sıvılarını tamamen alabilen C kabında 
karıştırıyoruz. Başlangıç sıcaklıkları sırasıyla 38 0C ve 
75 0C olan bu sıvılar tamamen karışıp sıcaklık dengeye 
ulaşıncaya kadar bekleniyor.

C kabının dış ortam ile yalıtımı tamamen sağlandığına göre karışımın son sıcaklığı hakkında 
yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) A sıvısı B sıvısına ısı vermiştir ve karışımın son sıcaklık 75 0C olabilir.

B) B sıvısı A sıvısına sıcaklık vermiştir ve karışımın son sıcaklığı 45 0C olabilir.

C) A sıvısı B sıvısına sıcaklık vermiştir ve karışımın son sıcaklık 60 0C olabilir.

D) B sıvısı A sıvısına ısı vermiştir ve karışımın son sıcaklık 70 0C olabilir.
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Metal çifti, farklı metalleri bir birilerine perçinlendiği ve genellikle genleşme veya büzülme 
deneylerinde kullanılan bir alettir.
Ebubekir, bir metal çiftini belirli bir süre ispirto ocağının alevinde beklettikten sonra başlangıçta 
düzgün bir yapıya sahip bu aletin zamanla 2 numaralı metal yönüne doğru eğildiğini gözlemlemiştir.

Ebubekir’in bu etkinlik sonucunda hangi sonuca ulaşması beklenen bir durumdur?

A) Isıtılma sonucunda her iki metal de genleşmiştir fakat 1 numaralı metalin genleşme miktarı daha 
fazladır.

B) Isıtılma sonucunda yalnız 1 numaralı metal genleşmiştir çünkü bu metal daha fazla ısı enerjisi 
almıştır.

C) Etkinlik sonucunda yalnız 2 numaralı metal büzülmüştür çünkü metal çifti 2 numaralı tarafa 
doğru bükülmüştür.

D) Isıtılma sonucunda her iki metal de büzülmüştür fakat 2 numaralı metalin büzülme miktarı daha 
fazladır.

10

Termometreler sıcaklığı ölçmemize yarayan aletlerdir. 

Sıcaklık ölçümü için yukarda verilen termometrelerin yapımında kullanılan cıvanın hangi 
özelliğinden yararlanılır?

A) Genleşme - büzülme B) Sıkışma - gevşeme

C) Büzülme - sıkışma D) Genleşme - gevşeme
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İnsanlar kavanoz kapaklarını açmakta bazen zorlanabilirler. Neyse ki bunun 
kolay bir yolu var! Kapağını açmak istediğiniz konserve şişesini ters 
çevirerek sıcak bir suda bekletirsek kapağı açmakta zorlanmayız.

Başlangıçta konserve kapağı zor açıldığı halde sıcak suda bekletildikten sonra daha kolay 
açılmasının nedeni seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Isıtılan konserve kapağı büzülmüştür bu büzülme nedeniyle konserve daha kolay açılabilmiştir.

B) Konserve kapağının ısıtılması kapağın genleşmesine neden olmuştur böylece daha kolay 
açılmıştır.

C) Başlangıçta daha soğuk olan konserve sıcak sudan sıcaklık alarak genleşmiştir ve daha kolay 
açılmıştır.

D) Konservenin ters çevrilerek suya daldırılması kapağın yumuşamasına neden olmuştur böylece 
kolay açılmıştır.

12

Yılmaz Öğretmen, okulun fen laboratuvarında 
A ve B maddelerinden yapılmış iki levhayı 
birbirine yapıştırdıktan sonra (Şekil I); ispirto 
ocağında ısıttığında şekil II’deki gibi 
büküldüğünü, daha sonra da buzlu suya 
attığında ise şekil III’teki gibi büküldüğünü 
öğrencilere göstermiştir.

Yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A maddesi B maddesinden daha fazla genleşmiştir.

B) B maddesi A maddesinden daha fazla büzülmüştür.

C) Şekil III’teki olay ısı alarak gerçekleşmiştir.

D) Şekil II’deki olay ısı vererek gerçekleşmiştir.
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Esra Öğretmen aşağıdaki açıklamalardan hangisini yapmış olabilir?

A) Elektrik tellerinin yazın genleşmesi kışın soğuktan büzülerek gerginleşmesi.

B) Yaz aylarında çobanlar sıkıldıkları için elektrik telleri ile oynayarak tellerin kopmasına sebep 
olmaları.

C) Kış aylarında elektrik telleri genleşme ve yaz aylarında ise büzülme sonucu kopar.

D) Kış ve yaz aylarında hava koşullarının bakım ve onarım ekiplerine engel olması. 

14 I. Gözlük camları takılırken çerçevenin ısıtılması
II. Tren rayları arasında bir miktar boşluk bırakılması
III. Kavanozun kapağını açmak için sıcak suya konulması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinde maddelerin genleşmesinden söz 
edilebilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

Eymen, Kaşıkçılar köyünde yaşayan 5. sınıf öğirenclsidir. 
Kaşıkçılar köyünde yaz aylarında koyunlarını otlatan 
çobanlar ara sıra sarkmış olan elektrik tellerine çarparak 
köyün bir süreliğine elektriklerin kesilmesine neden olurken; 
kış aylarında ise elektrik telleri sürekli koparak elektrik 
ksintilerin sebep olmaktadır. Bu da Kaşıkçılar köyünün 
birçok geceyi karanlıkta geçirmesine neden olmaktadır. 
Eymen bunun nedenini çok merak ettiği için bir gün okukda 
fen bilimleri öğretmeni Esra Hanım’a sormuştur.
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CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 B

4 D

5 A

6 C

7 B

8 C

9 D

10 A

11 A

12 A

13 B

14 D

15 A


