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HAL DEĞİŞİMİ - BUHARLAŞMA 

ETKİNLİK 

Araştırma Sorusu 

Buharlaşma hızı enerjinin eklenmesiyle artar mı? 

Her grup için malzemeler 

 2 kilitlenebilir plastik torba  

 Sıcak su (yaklaşık 50 °C) 

 Oda sıcaklığında su  

 2 kahverengi kareli kâğıt havlu 

 2 damlalık 

Uygulama 

1. Kilitlenebilir plastik torbaya oda sıcaklığında su doldurun. Mümkün 

olduğunca havayı dışarı alın ve torbayı kilitleyin. Sonra torbayı 

yatay olarak yere koyun  

2. Farklı bir torbaya sıcak su doldurun. Mümkün olduğunca havayı 

dışarı alın ve torbayı kilitleyin. Sonra torbayı yatay olarak yere 

koyun. Bu torba dışarıya enerji verecektir 

3. İki havlu parçasını bir masaya koyun. Grup arkadaşınızın 

yardımıyla masa üzerindeki kâğıt havlulara aynı anda aynı miktar 

su damlatın.  

4. Su 5-10 saniye boyunca kâğıt havluda yayılacaktır. 

5. Yayılma durduğunda grup arkadaşınızla birlikte kâğıt havluları alın 

ve aynı anda torbaların üzerine yerleştirin. 

6. Her 5 dakika boyunca havluları gözlemleyin ve kâğıt 

havlulardaki su miktarını karşılaştırın. 

 

1. Deneydeki değişkenlerden biri, kahverengi kâğıt havlu üzerine bir miktar su dalatılmasıdır. 

Neden her iki kâğıt parçasına aynı miktar su damlatmak önemlidir? 
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2. Öteki değişken plastik torbalara yerleştirilen kâğıt havlulardır. Neden kâğıt havluları aynı 

anda plastik torbaların üzerine koymak önemlidir? 

 

 

 

 

 

3. Enerji verilmesiyle buharlaşma oranı artar mı? Cevabınızı desteklemek için deneyden ne gibi 

bir kanıtınız var? 

 

 

 

 

 

 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

Kâğıt havludan buharlaşan su moleküllerini gösteren bir animasyon izlediniz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Suyun ısıtılmasıyla kâğıt havluda buharlaşma hızının artışını moleküler seviyede açıklayın. 

İpucu: Cevabınızda, su moleküllerinin birbirini çektiğini ve ısıtıldığında moleküler hareketin 

arttığını hatırlamalısınız. 
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DAHA FAZLASI 

5. Dersin başında ıslatılmış kâğıt havlular ısıtılmadı. Neden su buharlaştı? 

 

 

 

 

 

6. Suyun molekül modellerini gördünüz. Su buharlaştığında moleküller birbirlerinden nasıl 

ayrılır?  

 

 

 

ETKİNLİK 
Araştırma Sorusu 

Su molekülleri donduğunda, eridiğinde, buharlaştığında ve yoğunlaştığında nasıl hareket eder? 

Her öğrenci için malzemeler 

 2 strafor (köpüklü) top ( 1,5 cm) 

 4 strafor top (2,5 cm) 

 2 düz kürdan  

 Okul tutkalı 

 Kalıcı işaretleyici (kalem) 

 

Uygulama 

1. Her kürdanı ikiye bölerek 4 parçaya ayırın. 

2. İşaretleyici kalemi kullanarak küçük toplara “H” büyük toplara “O" yazın. 

3. Her küçük topun içine kürdanın yarısını itin. 

4. Gösterilen açıyla her büyük topa kürdanlı küçük topları geçirin. 

(iki hidrojen atomu arasında 104,45 derece açı bulunmaktadır)  

5. Oksijen ve hidrojen toplarının birleştiği yere bir veya iki damla 

yapıştırıcı damlatın ve gece boyunca kurumaya bırakın.  

6. Her grup iki su molekülü yapacaktır. 

Not: Bu model gelecek derslerde kullanılacaktır. 


