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HAL DEĞİŞİMİ - YOĞUNLAŞMA 

GÖSTERİ 

1. Öğretmeniniz iki bardağa su ve buz yerleştirip, buz dolu bardağın 

birini plastik torbaya, ötekisini dışarıda bırakmıştır. Beş dakika 

sonra, torba dışındaki bardağın dış yüzeyinde çok nem, torbadaki 

bardakta ise çok az nem oluşmuştur. 

 Sizce neden havaya maruz kalan bardağın dış yüzeyinde daha fazla su birikmiştir? 

 

 

 

 

 

 

2. Yoğunlaşma olduğunda, havadaki su molekülleri soğuyacak ve yavaş hareket etmeye 

başlayacak. Moleküller birbirlerini çektikleri için su buharı bir araya gelecek ve böylece sıvı 

su formuna geçecek. 

Yoğunlaşmaya iki örnek veriniz. 

 

 

  

İsim:……………………………. 

Tarih:…………………………… 
ETKİNLİK SAYFASI – BÖLÜM 2, DERS 3 
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ETKİNLİK -I- 

Araştırma Sorusu 

Su buharı yoğunlaştığında ne olur? 

Her grup için malzemeler 

 1 kısa geniş ağızlı şeffaf plastik bardak  

 1 uzun dar ağızlı şeffaf plastik bardak  

 Sıcak su (yaklaşık 50 °C) 

 Büyüteç 

 

Uygulama 

1. Geniş ağızlı bardağı yaklaşık 2/3 kadar sıcak su ile doldurun  

2. Çabucak, üzerine uzun dar ağızlı bardağı ters şekilde yerleştirin 

3. 1-2 dakika bardağı izleyin 

4. Büyüteç kullanarak bardağın kenarından ve üzerinden bakın. 

5. Üst bardağı alın ve iç yüzeyine dokunun 

 

 

NEYE DİKKAT ETTİNİZ? 

3. İkinci dakikadan sonra üst bardakta ne oluştuğunu gözlemlediniz? 

 

 

 

 

 

 

4. Sizce üst bardağın içinde su damları nasıl oluştu? Buharlaşma hakkında bildiklerinizi 

kullanarak cevaplayın.  
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ETKİNLİK -II- 

Araştırma Sorusu 

Su buharı soğutulursa yoğunlaşma oranı artar mı? 

Her grup için malzemeler 

 1 kısa geniş ağızlı şeffaf plastik bardak  

 1 uzun dar ağızlı şeffaf plastik bardak  

 Sıcak su (yaklaşık 50 °C) 

 Büyüteç 

 Buz 

Uygulama 

1. İki şeffaf geniş ağızlı plastik bardağa yaklaşık 2/3 kadar su doldurun 

2. Çabukça, dar ağızlı uzun plastik bardağı ters şekilde üzerine yerleştirin 

3. Seçtiğiniz bir bardağa buz parçaları yerleştirin. 

4. 2-3 dakika bekleyin. 

5. Buzu uzaklaştırın, buz biraz erimiş olabilir bu nedenle kuru bir kâğıt havlu kullanarak üst 

bardaktaki suyu temizleyin. 

6. Üst bardakları incelemek için büyüteç kullanın. 

 

NEYE DİKKAT ETTİNİZ? 

5. Su buharı soğutulursa yoğunlaşma hızı yükselir mi? Cevabınızı yaptığınız etkinlik deneyle 

nasıl kanıtlayabilirsiniz? 

 

 

 

ATOM VE MOLEKÜLERİYLE AÇIKLAYIN 

6. Gaz formundaki su moleküllerinin üst bardakta sıvı su olarak yoğunlaşması animasyonda 

gösterilmiştir. Gaz olarak ayrılan sıvı molekülleri neden sıvı olarak bir araya geldiler? 

 

 

 

7. Sizce neden buz olan bardakta buzsuz bardaktakinden daha fazla su toplanmıştır? 
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DAHA FAZLASI -I- 

A. Soğuk Pencerenin Sislenmesi 

8. Kışın soğuk pencereye nefes verdiğinizde, pencere üzerinde küçük minik nem damlacıkları 

veya “sis” oluşur. Su buharı molekülleriyle soğuk pencere arasındaki etkileşim nasıldır?  

İpucu: Nefes verdiğinde, nefesinde su buharı vardır. 

 

 

 

B. Soğuk Havadaki Sıcak Nefes 

9. Kışın nefes verdiğimizde, küçük su damlacıklarından oluşan bir “duman” sis görüyoruz. Su 

buharı molekülleriyle soğuk hava arasındaki etkileşim nasıldır? 

 

 

10. Yeryüzünde yaygın olarak buharlaşma ve yoğunlaşma sonuçlarını görebilirsiniz. Havadaki su 

buharı (nem), bulutlar ve yağmur, buharlaşma ve yoğunlaşmanın sonuçlarıdır. 

Yoğunlaşma ve buharlaşma hakkındaki bilgilerinizi kullanarak, yağmurun neden oluştuğunu 

açıklayın. 
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DAHA FAZLASI -II- 

Araştırma Sorusu 

Neden rüzgârlı havada nemli şeyler daha çabuk kuruyor? 

Malzemeler 

 2 kahverengi kâğıt havlu parçası 

 Su 

 Damlalık 

Uygulama 

1. Her iki kâğıt havlu parçasına bir damla su damlatın. 

2. Grup arkadaşınız havlulardan birini serbestçe tutarken, öteki kâğıt havluyu siz havada dalgalandırın. 

3. Yaklaşık 30 saniye sonra havluları karşılaştırın. Kuru ve ıslaklık arasında bir fark görebiliyor 

musun?  

4. Eğer kâğıt havlulardaki ıslak noktalar arasında bir fark göremiyorsanız sallamaya devam edin. 

 

11. Neden ıslak yüzeyleri hareketli hava (rüzgâr) daha çabuk kurutuyor? 

İpucu: Cevabınızda yoğunlaşma ve buharlaşmadan bahsetmelisiniz. 

 


