
 

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

 

 

HAVA, GERÇEKTE VAR 

1. İnmiş ve şişirilmiş basketbol topu gösteri deneyi hakkında düşünün. Basketbol topunun 

şişirilmiş hali inik halinden daha ağırdır. Bu gösteri gazın madde olduğunu nasıl açıklar? 

Madde kütlesi olan ve evrende yer kaplayan her şey olarak tanımlanmaktadır. Gaz yer 

kaplıyor ve kütlesi de var, o halde gazda bir maddedir. 

2. Basınçlı gaz tüpü gösteri deneyi hakkında düşünün. Havası alınmış tüp başlangıçtaki tüpten 

daha hafiftir. Bu gösteri gazın madde olduğunu nasıl açıklar? 

Tüpün ilk durumdaki ağırlığından daha hafif olması gazın kütlesi olduğunun bir kanıtıdır. 

Madde kütlesi olan ve evrende yer kaplayan her şey olarak tanımlanmaktadır. Gaz yer 

kaplıyor ve kütlesi de var o halde gazda bir maddedir. 

3. Gaz molekülleri hakkında ne fark ettiniz? 

Gaz molekülleri birbirlerini çok az çeker, rastgele dizilmişlerdir ve birbirlerine 

çarptıklarında geri yansırlar.  

4. Şişeyi sıcak suya yerleştirdiğinizde şişe ağzındaki sabunlu tabakaya ne oldu? 

Tabaka yükselerek bir balon oluşturdu. 

5. Şişeyi soğuk suya yerleştirdiğinizde şişe ağzındaki tabakaya ne oldu?  

Tabaka alçalarak şişenin içine çöktü. 

6. Şişeyi sıcak suya yerleştirdiğinizde baloncuk oluşmasının nedeni nedir? Dışarıdaki hava 

basıncı ve şişedeki moleküllerin hızları hakkında bir açıklama olmalıdır. 

Şişe içindeki hava ısıtıldığı zaman, moleküller daha hızlı hareket etmeye başlayacak ve 

dışarıdaki havayı daha fazla itecektir. Böylece baloncuk oluşacaktır. 

7. Şişeyi soğuk suya yerleştirdiğinizde baloncuğun küçülmesinin nedeni nedir? Dışarıdaki hava 

basıncı ve şişedeki moleküllerin hızları hakkında bir açıklama olmalıdır. 

Şişe içindeki hava soğutulduğu zaman, moleküller daha yavaş hareket etmeye başlayacak ve 

dışarıdaki havayı itemeyecektir. Dışarıdaki hava baloncuğu ittiği için, baloncuk aşağı 

çökecektir. 
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* Tanecikler birbirlerini çok az çeker 

* Serbest halde öteleme, dönme, 

titreşim hareketi yapar 

* Bağımsızdırlar 

* Belirli hacmi ve şekli yoktur 
 

* Tanecikler birbirlerini çeker 

* Dağınık halde öteleme, dönme, 

titreşim hareketi yapar 

* Rastgele sıralanırlar 

* Belirli hacmi var fakat şekli yoktur 

 

* Tanecikler birbirlerini çok kuvvetli çeker 

* Sabit pozisyonda sadece titreşim hareketi yapar 

* Birbirlerine yakın dizilirler 

* Belirli bir şekli ve hacmi vardır 

 


