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TERMOMETRENİN YÜKSELMESİ VE ALÇALMASI 

ETKİNLİK 

Araştırma Sorusu 

Bir termometredeki sıvının yükselip alçalmasını ne sağlar? 

 

 Her grup için malzemeler 

 Öğrenci termometresi 

 Büyüteç 

 Soğuk su 

 Sıcak su (yaklaşık 50 °C)  

 

 

Uygulama 

A. Termometre parçalarına yakından bakılması 

1. Termometrene yakından bakın. İçerideki sıvı muhtemelen kırmızı boyalı bir alkol çeşididir. 

2. Kırmızı renkteki sıvının en üst noktası gözünüzle aynı seviyede olacak şekilde °C’deki 

sıcaklığı okuma alıştırması yapın. Sıcaklık nedir? 

3. Termometreye önden ve yan taraftan bakmak için büyüteç kullanın. Kırmızı sıvının 

bulunduğu ince boruya ve balona bakın. 

4. Başparmağınızı veya öteki parmaklarınızdan birini balona koyun ve bakın ince boru içindeki 

sıvı hareket halindedir. 

 

B. Termometredeki kırmızı sıvının ısıtılıp soğutulmasının incelenmesi 

5. Sıcak suya termometreyi yerleştirin ve kırmızı sıvıyı izleyin. Sıvı durana kadar bekleyin. 

Durduğunda °C’deki sıcaklığı kaydedin. 

Sıcaklık ( °C ):_________ 

 

6. Şimdi termometreyi soğuk suya yerleştirin. Kırmızı sıvı durana kadar bekleyin. Durduğunda 

°C’deki sıcaklığı kaydedin. 

Sıcaklık ( °C ):_________ 

 

İsim:……………………………. 

Tarih:…………………………… 
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NEYE DİKKAT ETTİNİZ? 

1. Sıcak sıvılardaki moleküllerin hareket şekli hakkındaki bilgilerinize dayanarak, 

termometredeki sıvının neden ısıtıldığında yükseldiğini açıklayın. 

 

 

 

 

2. Soğuk sıvılardaki moleküllerin hareket şekli hakkındaki bilgilerinize dayanarak, 

termometredeki sıvının neden soğutulduğunda alçaldığını açıklayın. 

 

 

 

 

3. Sizce kırmızı sıvıyı içeren boru neden çok incedir? 

 

 

 

  

4. Sizce boru dış yüzeyinin geniş olmasındaki amaç nedir?  
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ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE BİRLİKTE AÇIKLAYIN 

Farklı sıcaklıklarda bir termometrenin animasyonlu bir molekül modeli gördünüz. Şimdi kendi 

modelinizi çiziniz. 

Aşağıdaki çizimde kullanılan termometredeki ince tüpün yakın çekimi gösterilmektedir. İlki sıcak 

termometreyi, ötekisi soğuk termometreyi temsil etmektedir. 

5. Bir sıvıda moleküllerin hareketleri hakkında bilgilerinizi ve animasyonda gördüklerinizi 

kullanarak, termometre içindeki sıvıdaki alkol moleküllerini temsil eden daireler çizin. Sıcak 

ve soğuk sıvıdaki moleküller arası mesafe farkını göstermeye çalışın. Hareketleri temsil 

edecek çizgileri kullanın. (hızlı veya yavaş) 

 

 

  

SICAK SOĞUK 



 

 36 | Orta Öğretim (Lise) Kimyası                          ©2014 Yücel ALTUNDAL 

DAHA FAZLASI  

6. Aşağıdaki resimde her yönüyle aynı olan iki termometre vardır. Bu termometrelerin 

birinde cıva ve ötekisinde ise alkol vardır. Her iki termometre 100 °C’deki sıcak suya 

yerleştirilmiştir. Alkol ve cıva seviyeleri resimde gösterilmiştir.  

 

 

 

Aynı sıcaklıkta olmalarına rağmen termometrelerdeki sıvılar nasıl farklı seviyelerde olabilir? 

İpucu: Alkol ve cıvanın ikisi de sıvıdır fakat farklı atom ve moleküllerden oluşmuştur. Bir sıvıdaki 

taneciklerin hareket ve çekimleri hakkında bildiklerinizi kullanarak, termometredeki alkol ve 

cıva seviyelerinin neden farklı olduğunu açıklayın. 
 

 

 


