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ISI, SICAKLIK VE İLETİM 

1. Sizce sıcak suya oda sıcaklığındaki pulları yerleştirdiğinizde, pulların ve suyun sıcaklığı nasıl 

değişecektir? 

Sıcak sudaki enerji (ısı) oda sıcaklığındaki pullara geçecektir. Böylece suyun sıcaklığı azalacak 

ve metal pulların sıcaklığı artacaktır. 

2. Oda sıcaklığındaki kaşığa sıcak sudan nasıl enerji aktarılmıştır? Moleküler seviyede açıklayın.  

 Sıcak sudaki  

Sıcak sudaki moleküller kaşıktaki atomlara göre daha hızlı hareket etmektedir. Kaşık ve 

su birbirine dokundurulduğunda, hızlı hareket eden sudaki moleküller kaşıktaki atomlara 

ısı aktarır. Böylece kaşıktaki atomların hızı artarken, sudaki moleküllerin hızı azalır. 

3. Su ve kaşıktaki moleküllerin hızlarının nasıl değiştiğini önceki şekile bakarak “sonraki” şekile 

çizin ve “hareket çizgilerini” kullanın  

 

 

 

 

 

4. Sıcak suya oda sıcaklığında bir kaşık yerleştirildiğinde ne 

olduğunu açıklayın. 

 Neden metal kaşık ısındı? 

Oda sıcaklığındaki kaşık sıcak suya yerleştirildiğinde, suda hızlı hareket eden moleküller 

kaşıkta yavaş hareket eden atomlara enerji ‘ısı’ aktarır. Kaşıktaki atomlar enerji alarak daha 

hızlı hareket etmeye başlar böylece kaşık ısınmış olur. Kaşığın ısısını ölçtüğümüzde sıcaklığın 

arttığını görürüz. 

 Neden su soğudu? 

Oda sıcaklığındaki kaşık sıcak suya yerleştirildiğinde, suda hızlı hareket eden moleküller 

kaşıkta yavaş hareket eden atomlara enerji ‘ısı’ aktarır. Sudaki moleküller enerji vererek 

daha yavaş hareket etmeye başlar böylece su ısı kaybetmiş olur. Kaşığın ısısını ölçtüğümüzde 

sıcaklığın düştüğünü görürüz. 

Sudaki Sıcak Kaşık 

İkinci animasyonda, Suya sıcak bir kaşık yerleştirildiğinde ne olduğunu gördünüz 

5. Oda sıcaklığındaki suya sıcak kaşıktan enerji nasıl aktarılmıştır? Moleküler seviyede açıklayın.  

Sıcak kaşıktaki atomlar oda sıcaklığındaki su moleküllerine göre daha hızlı hareket etmektedir. 

Kaşık ve su birbirine dokundurulduğunda, hızlı hareket eden kaşıktaki atomlar sudaki moleküllere 

ısı aktarır. Böylece kaşıktaki atomların hızı artarken, sudaki moleküllerin hızı azalır.  

BÖLÜM 2 
DERS 1 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

İlk resme kıyasla ikince resimde kaşık 

etrafındaki “hareket çizgileri” sudaki 

moleküllere göre sayıca daha fazla 

olmalıdır. Bu sudan kaşığa enerji ‘ısı’ 

aktarımının olduğunu gösterir. 
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6. Su ve kaşıktaki moleküllerin hızlarının nasıl değiştiğini önceki şekile bakarak “sonraki” şekile 

çizin ve “hareket çizgilerini” kullanın 

 

 

 

 

 

7. Suya sıcak kaşık yerleştirildiğinde ne olduğunu açıklayın. 

 Neden sıcak kaşık soğudu? 

Sıcak kaşık oda sıcaklığındaki suya yerleştirildiğinde, kaşıkta hızlı hareket eden atomlar suda 

yavaş hareket eden moleküllere enerji ‘ısı’ aktarır. Kaşıktaki atomlar enerji vererek daha yavaş 

hareket etmeye başlar böylece kaşık ısı kaybetmiş olur. Kaşığın ısısını ölçtüğümüzde sıcaklığın 

düştüğünü görürüz. 

 Neden su ısındı? 

Sıcak kaşık oda sıcaklığındaki suya yerleştirildiğinde, kaşıkta hızlı hareket eden atomlar suda yavaş 

hareket eden moleküllere enerji ‘ısı’ aktarır. Sudaki moleküller enerji alarak daha hızlı hareket 

etmeye başlar böylece su ısınmış olur. Suyun ısısını ölçtüğümüzde sıcaklığın arttığını görürüz. 

8. Bir maddedeki atomlar ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisindeki sıcaklık ölçümünü animasyon 

olarak izlediniz. Bardaktaki moleküllerin tümü aynı hızda mı hareket ediyor? Açıklayın. 

Kinetik enerji maddenin atom veya moleküllerinin hızından (hareketlerinden) oluşur.  Herhangi bir 

sıcaklıkta maddenin atom veya molekülleri çeşitli hızlarda hareket eder bu nedenle kinetik enerjinin 

çeşitleri vardır. ( Öteleme kinetik enerjisi, dönme kinetik enerji, yüksek hızda kinetik enerji). Hepsi 

birlikte alındığında, maddenin sıcaklığı molekül veya atomların ortalama kinetik enerjidir.  

9. Bir sıranın/masanın metal veya plastik parçasına sonra da kitabınızın veya defterinizin kapağına dokunun.  

 Hissettiğiniz yüzey sıcaklıkları aynı mı yoksa farklı mı? 

Yüzey sıcaklıkları farklıdır  

 Metal ile kapak aynı sıcaklıkta olmasına rağmen, neden metali soğuk hissettiniz? 

Metal ve kapak aynı sıcaklıkta olmasına rağmen, metal daha soğuktur. Çünkü metal ısıyı odun 

veya plastikten daha iyi iletir. Bu nedenle metale dokunduğumuzda elimizdeki enerji metal 

yüzeyinden daha ileriye iletilir. Parmağımızdaki moleküller enerji kaybetmeye devam eder ve 

cildinizdeki hareketleri yavaşlar. Bu nedenle metali soğuk hissederiz. 

10. Bir parmağınızı oda sıcaklığındaki suya ve öteki parmağınızı havada tutun. Su ve havayı aynı 

sıcaklıkta mı yoksa farklı sıcaklıkta mı hissediyorsunuz? 

Su ve hava aynı sıcaklıkta olmasına rağmen, su daha soğuktur. Çünkü su ısıyı havadan daha iyi 

iletir. Bu nedenle suya parmağımızı dokundurduğumuzda elimizdeki enerji su yüzeyinden daha 

ileriye iletilir. Parmağımızdaki moleküller enerji kaybetmeye devam eder ve cildinizdeki 

hareketleri yavaşlar. Böylece suyu soğuk hissederiz. 

11. Bir odaya biri sıcak su dolu bir bardak, ötekisi soğuk su dolu bir bardak bıraktığınızı düşünün. 

Oda sıcaklığı aynı! Neden sıcak su soğur, soğuk su ısınır? 

Her iki durumda da, enerji daha yüksek sıcaklıktaki alandan, daha düşük sıcaklıktaki alana doğru 

hareket edecektir. Bu nedenle, oda sıcaklığındaki hava soğuk suya temas edecek, enerji aktarımı olacak 

ve su ısınacaktır. Sıcak sudaki enerji ise oda sıcaklığındaki havaya geçecek ve su soğuyacaktır. 

İlk resme kıyasla ikince resimde kaşık 

etrafındaki “hareket çizgileri” sudaki 

moleküllere göre sayıca daha az olmalıdır. 

Bu kaşıktan suya enerji ‘ısı’ aktarımının 

olduğunu gösterir. 


